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Canvi climàtic i transició energètica
Missatge
La Unió Europea ha de ser un dels actors principals a nivell global en l’assoliment dels
objectius de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La transició
energètica ha de ser una procés que, conduït amb polítiques clarament compromeses contra el
canvi climàtic, proposi un nou marc productiu, basat en energies renovables tot reduint les
emissions de CO2.

Context
El planeta s'escalfa a una velocitat sense precedents, fet constatat no només durant dècades sinó
també durant mil·lennis. Això és causat per l'ésser humà i, principalment, per l'enorme consum de
combustibles fòssils (carbó, gasolina i gas) des del començament de la revolució industrial.
L'escalfament global mitjà ha arribat a 1°C per sobre de l’època preindustrial per primera vegada.
Els científics diuen que és possible frenar l’impacte del canvi climàtic sempre que mantinguem els
increments de temperatura globals per sota dels 1,5°C en comparació amb els temps preindustrials.
Per tant, és una qüestió de supervivència que els ecosistemes i les societats redueixin les
emissions en tots els sectors de l'economia. Per respondre a la crisi climàtica - augment de la
contaminació, la pobresa energètica i la preocupació per la seguretat i la dependència energètica el sistema energètic de la UE ha de ser totalment transformat cap al 2050.

Dades
•

Europa importa el 53% de l’energia que consumeix amb un cost de 1.000 milions d’euros al dia.
Importa el 90% del petroli i el 69% del gas

•

El canvi climàtic ha comportat els darrers 25 anys pèrdues econòmiques de 433.000 milions
d’euros

•

La demanda mundial d’energia augmentarà en un 30% els propers 20 anys; en l’actual max
energètic, els combustibles fòssils representen al voltant del 80%

Idees força
•

Cal que la UE esdevingui una veu única en la lluita contra el canvi climàtic i que exerceixi un
lideratge clar, davant el desafiament de grans potències visiblement menys implicades en
aquest repte.

•

L’objectiu d'aconseguir una economia 100% renovable per a l'any 2050, és l'única manera
de frenar l'escalfament global en nivells segurs per a la UE.

•

Eficiència energètica: Estalviar energia també estalvia diners. És bo per a les factures
domèstiques, és bo per a la independència energètica de la UE, és bo per al planeta, és bo per
a la creació d'ocupació local, és bo per a la competitivitat de la nostra indústria.

•

La transició de les renovables no només ha de beneficiar un grup de privilegiats. Els
diners generats pels impostos als contaminants i els diners estalviats mitjançant l'eliminació de
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subvencions als combustibles fòssils haurien d'orientar-se a desenvolupar solucions
energètiques netes i segures i alleujar l'impacte de la transició en totes les persones i
comunitats, especialment les més vulnerables. Aquesta lluita també és una lluita justa, ja que
el canvi climàtic afecta a qui menys té, la població en risc d’exclusió i pobresa o petits
agricultors.
•

La pobresa energètica ha d'acabar a Europa. Volem garantir que les persones amb manca
d’accés a l'energia estiguin protegits adequadament.

•

Per permetre la transició cap a un sistema energètic basat en energies renovables, hem de
suprimir les subvencions al carbó i altres combustibles fòssils tan aviat com sigui possible.

•

Hem de deixar d'invertir en gasoductes i subministraments d'energia que perjudiquen la
solidaritat europea i augmentin la dependència energètica de tercers països. També hem
d’acabar amb el fracking i el gas d'esquist a la UE.

Propostes
1.

Crear nova legislació explícita en transició energètica i model productiu sostenible i
adaptar els Reglaments existents, així com els acords amb tercers, dins d’un marc de respecte
a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

2.

Obertura del mercat energètic a la competència regulada i creació d’un marc normatiu i
impositiu favorable a la transició energètica.

3.

Millorar la monitorització sobre l’impacte en el medi ambient dels programes europeus, tant
de fons estructurals i d’inversió com programes com InvestEU.

4.

Abandonament de l’energia nuclear i reducció de la dependència dels recursos fòssils.

5.

Promoure l’eficiència energètica per tal de reduir-ne el consum amb incentius per a
empreses, organitzacions i també per a la ciutadania.

6.

Lluitar contra l’obsolescència programada. Cal endurir i fer públiques les sancions contra
aquelles empreses que practiquen l’obsolescència programada.

7.

Protegir la població i les petites explotacions agràries que formen part de la cadena de
distribució alimentària davant fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi climàtic.

8.

Impulsar l’economia circular per ser més eficients, tot allargant la vida útil de les coses
materials mitjançant la seva reparació, reutilització, reciclatge i recuperació optimitzant els
recursos, l’energia i els residus que generen.

9.

Fomentar el consum responsable. El nostre consum ha de tenir valors socials i ecològics per
tal de garantir un entorn saludable i just per a nosaltres i per les futures generacions.

