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Θέκα: Χεθνθνξία ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ γηα ην ελεξγεηαθό θαη θιηκαηηθό παθέην 2030 
 
 
Ελόςεη ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ (ΕΚ) ζρεηηθά κε ην 
«Πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα κε ρξνληθό νξίδνληα ην έηνο 
2030»1 ηελ Τεηάξηε 5 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζαο θαινύκε λα ζηεξίμεηε ηε ζέζπηζε 3 θηιόδνμσλ 
ζηόρσλ: α) γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ΑΦΘ) ζε 
ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, β) γηα ηε δηείζδπζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΕ) 
ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε θαη γ) γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα.  
 
Έλαο ζηόρνο απνθιεηζηηθά γηα ηηο εθπνκπέο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε αξθεηόο.  
 
Σύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Κνκηζηόλ2 ν ζηόρνο κείσζεο ΑΦΘ θαηά 40%  ζε ζρέζε κε ηα 
επίπεδα ηνπ 1990, όηαλ ζπλνδεύεηαη από έλα δεζκεπηηθό ζηόρν δηείζδπζεο ησλ ΑΠΕ θαηά 30% 
ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε, νδεγεί (ζε ζύγθξηζε κε έλα κόλν ζηόρν απνθιεηζηηθά γηα κείσζε 
ΑΦΘ) ζε 605.000 πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, 260 δηο επξώ κεγαιύηεξε εμνηθνλόκεζε από 
ηε κείσζε εηζαγσγώλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, κεησκέλε ηηκή άλζξαθα αιιά θαη παξόκνηεο ηηκέο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 179 €/MWh θαηά κέζν όξν κε ζηόρν απνθιεηζηηθά γηα ηηο εθπνκπέο 
ΑΦΘ θαη 178 €/MWh κε ζηόρν 30% γηα ηηο ΑΠΕ θαη ζηόρν ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο.  
 
Επνκέλσο, απηή ε πξνζέγγηζε-παθέην θαη ζηα 3 ζπζηαηηθά ηεο θιηκαηηθήο θαη ελεξγεηαθήο 
πνιηηηθήο ζα επηηξέςεη ζηελ ΕΕ λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο ζηε δηεζλή αγνξά, 
ηελ πξσηνπνξία ηεο ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ ελεξγεηαθή ηεο αζθάιεηα, θαη 
παξάιιεια ηνπο ζηόρνπο ηεο γηα απεμάξηεζε από ηνλ άλζξαθα κε κηθξόηεξν βάξνο ζηε 
βηνκεραλία, ζπγθξηηηθά κε ηε ζέζπηζε κόλν 1 ζηόρνπ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ.  
 
Οη 3 απηνί ζηόρνη πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθνί θαη λα επηκεξηζηνύλ ζηα θξάηε κέιε. Απόδεημε 
γηα απηό απνηεινύλ νη κέρξη ζήκεξα επηδόζεηο ηεο ΕΕ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ δεζκεπηηθώλ 
γηα ηα Κ-Μ ζηόρσλ ηνπ θιηκαηηθνύ θαη ελεξγεηαθνύ παθέηνπ γηα ην 2020. Οη εθπνκπέο ζηελ 
ΕΕ έπεζαλ σο ην 2012 θαηά 16% ζηνπο ηνκείο πνπ θαιύπηνληαη από ην ζύζηεκα εκπνξίαο 
ξύπσλ θαη θαηά 10% ζηνπο ππόινηπνπο ηνκείο, δείρλνληαο όηη νη ζηόρνη γηα -21% θαη -10% 
αληίζηνηρα ζα επηηεπρζνύλ πνιιά ρξόληα πξηλ ην 2020. Επίζεο, ην κεξίδην ΑΠΕ ζηελ ηειηθή 
θαηαλάισζε έθηαζε ην 13% ην 2011 νπόηε ε ΕΕ είλαη θαη εθεί ζε ηξνρηά επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ 
ηνπ 2020 γηα δηείζδπζε ησλ ΑΠΕ θαηά 20% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε. Αληηζέησο, θάηη ηέηνην 
δελ ηζρύεη γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ 2020 γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα νη νπνίνη ήηαλ 
ελδεηθηηθνί θαη όρη δεζκεπηηθνί γηα ηα Κ-Μ.  

Η ζέζπηζε απηώλ ησλ 3 ζηόρσλ ζα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ηε ρώξα καο πνπ καζηίδεηαη 
από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

                                                           
1
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0047+0+DOC+XML+V0//EN 

2 http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/20140122_impact_assessment.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0047+0+DOC+XML+V0//EN
http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/20140122_impact_assessment.pdf
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Σε  ζρεηηθή  κειέηε3,  ην  WWF  Ειιάο  εθηίκεζε  πσο  είλαη δπλαηό έσο ην 2020 λα 
δεκηνπξγεζνύλ πεξίπνπ 215.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο από πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο 
ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη επηπιένλ 30.000 ζέζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΕ Είλαη πξνθαλέο 
όηη απηή ε δπλακηθή ζα εληζρπζεί από ηνικεξνύο ζηόρνπο γηα ην 2030 ηόζν γηα ηε δηείζδπζε 
ησλ ΑΠΕ όζν θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα.   

Πξέπεη ζην ζεκείν απηό λα γίλεη ζαθέο όηη ν δξόκνο ηνπ άλζξαθα είλαη αδηέμνδνο αθόκα θαη 

κε νηθνλνκηθνύο όξνπο. Όπσο ζα έρεηε δηαπηζηώζεη, νη πηζηνδνηηθέο ζηξόθηγγεο γηα λέεο 

κνλάδεο άλζξαθα θιείλνπλ. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξόζθαηε απόθαζε ηεο Επξσπατθήο 

Τξάπεδαο Επελδύζεσλ λα πξνζαλαηνιίζεη ην επελδπηηθό ραξηνθπιάθηό ηεο πξνο θαζαξέο 

κνξθέο ελέξγεηαο, ελώ θαη ε Παγθόζκηα Τξάπεδα έζεζε πξόζθαηα απζηεξόηαηνπο 

πεξηνξηζκνύο ζηε ρξεκαηνδόηεζε λέσλ αλζξαθηθώλ κνλάδσλ ζε ηξίηεο ρώξεο.  

Εηδηθόηεξα γηα ηε ρώξα καο, ε πξόζθαηε επηζηεκνληθή έθζεζε ηνπ WWF Ειιάο4 απέδεημε όηη 

νη λένη ιηγληηηθνί ζηαζκνί (Πηνιεκαΐδα V θαη Μειίηε ΙΙ) πνπ ζρεδηάδεηαη λα ηεζνύλ ζε 

ιεηηνπξγία κεηά ην 2020 δε ζα είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκνη, αθόκα θαη αλ επηζηξαηεπηεί ε 

ηερλνινγία απνζήθεπζεο άλζξαθα (CCS), αθόκα θαη αλ νη ηηκέο δηθαησκάησλ εθπνκπώλ CO2 

εμειηρζνύλ κε βάζε ην ηδηαίηεξα κεηξηνπαζέο «ζελάξην αλαθνξάο» ηνπ Οδηθνύ Φάξηε γηα ηελ 

Ελέξγεηα 2050 ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο5.  

Η ςήθνο ζαο ινηπόλ ηελ Τεηάξηε απνηειεί έλα θαζνξηζηηθό βήκα γηα ηε ράξαμε κηαο 

νξακαηηθήο θαη καθξόπλνεο ζηξαηεγηθήο κε νξίδνληα ην 2030 ηόζν γηα ηελ ελέξγεηα όζν θαη 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε επξσπατθό θαη εζληθό 

επίπεδν.  

Με εθηίκεζε, 

 

 

Νίθνο Μάληδαξεο 
Υπεύζπλνο ελεξγεηαθήο θαη θιηκαηηθήο πνιηηηθήο 

                                                           
3 WWF Ελλάσ & Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. (2010). «Πράςινα μζτρα ςτην Ελλάδα: αξιολόγηςη οφζλουσ/κόςτουσ 
από  την  υλοποίηςη  ςυγκεκριμζνων  δράςεων  προώθηςησ  των  ανανεώςιμων  πηγών  και  τησ  εξοικονόμηςησ  ενζργειασ. 
Επιςτημονική  ζκθεςη» http://climate.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=192 
4 http://www.wwf.gr/news/451-2013-06-26-09-21-09 
5 Το ςενάριο αυτό θα οδηγήςει ςε μείωςη εκπομπών CO2 το 2050 ςε ςχζςη με το 1990 κατά 40%, ποςοςτό πολφ χαμηλότερο του 80-95%, 

για το οποίο ζχει δεςμευτεί η ΕΕ. 
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