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Τιμές της ενέργειας: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν
παρουσιάζει μέτρα βοήθειας για τους καταναλωτές
και τις επιχειρήσεις και τονίζει τη σημασία της
μετάβασης στην πράσινη ενέργεια
Αθήνα, 20/10/2021
Σήμερα το πρωί, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν μίλησε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
21-22 Οκτωβρίου, η οποία θα επικεντρωθεί στην πρόσφατη αύξηση
των τιμών της ενέργειας.
Η Πρόεδρος, αφού υπενθύμισε ότι εισάγουμε το 90% του φυσικού
αερίου που καταναλώνουμε, υπογράμμισε τα εξής: «Η Ευρώπη
σήμερα είναι υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και από
τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Αυτό μας καθιστά ευάλωτους. Η
απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι να διαφοροποιήσουμε τους
προμηθευτές μας, αλλά και να διατηρήσουμε το φυσικό αέριο ως
μεταβατικό καύσιμο και, κυρίως, να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε
καθαρές μορφές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
αποτελεί, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πυλώνα της
ευρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχίας στον 21ο αιώνα.»
Η Πρόεδρος περιέγραψε επίσης τα μέτρα που μπορούν να
εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης βραχυπρόθεσμα,
μέσω της εργαλειοθήκης που παρουσιάστηκε την περασμένη
εβδομάδα: «Προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τις ευάλωτες
οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Ορισμένα μέτρα μπορούν να
ληφθούν άμεσα βάσει των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ. Μεταξύ
αυτών, οι ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες—
μέσω
κρατικών
ενισχύσεων,
η
στοχευμένη
στήριξη
των
καταναλωτών και οι μειώσεις στους φόρους και τις εισφορές επί της
ενέργειας. Στα ζητήματα αυτά, τα κράτη μέλη μπορούν να δράσουν
άμεσα.»

Μέσω του προγράμματος ανάκαμψης NextGenerationEU, έχουν ήδη
δεσμευτεί 36 δισ. ευρώ για την καθαρή ενέργεια, από το υδρογόνο
έως την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Μόνο μέσω «γνήσιας
ευρωπαϊκής συνεργασίας» θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτόν το
στόχο, δήλωσε η Πρόεδρος. Ενόψει της συνόδου κορυφής για το
κλίμα στο τέλος του μήνα, η Πρόεδρος πρόσθεσε τα εξής: «Η
επικείμενη COP26 στη Γλασκόβη θα είναι η στιγμή που όλος ο
κόσμος θα πρέπει να επιταχύνει τη δράση του, διότι δεν είναι ακόμη
όλος ο κόσμος στον σωστό δρόμο ώστε να ανταποκριθεί στις
δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει βάσει της συμφωνίας του Παρισιού.
Χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα για να αποφευχθεί η
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά περισσότερο από 1,5
βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση κομίζει στη Γλασκόβη το υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας. Το
κάνουμε για την Ευρώπη. Το κάνουμε για τον πλανήτη μας. Και το
κάνουμε για όλες τις μελλοντικές γενιές.»
Διαβάστε
την
πλήρη
ομιλία
στα αγγλικά,
τα γερμανικά και παρακολουθήστε την εδώ.
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