RESOLUCIÓ SOBRE LA TAXONOMIA D’ENERGIES A LA UE:
LA NUCLEAR I ELS GAS, NI RENOVABLES, NI DE FUTUR.
El passat 31 de desembre la Comissió Europea va aprovar una proposta de
Taxonomia de la UE pel què fa a la sostenibilitat de les diferents fonts
energètiques, el què suposa una guia per orientar inversions i polítiques
energètiques segons aquest índex de sostenibilitat. En la proposta –no adoptada
per les institucions de la UE i per tant modificable encara- s’hi inclouen el gas
(que és un combustible fòssil) i l’energia nuclear com a “inversions sostenibles”.
Aquesta etiqueta farà redirigir inversions cap a aquestes dues fonts (en detriment
de les inversions en les fonts realment renovables, necessàries per a complir els
objectius climàtics de descarbonització) i hipoteca la direcció de futur de la
política energètica, ja que el què són dues fonts de transició que haurien d’anar
apagant-se passen a ser considerades fonts energètiques sostenibles i de futur.
Front l’emergència climàtica és comprensible que es busquin tot tipus de
solucions i que es posin sobre la taula totes les alternatives per a la
descarbonització. Benvinguts els debats. Assumim que transitarem un període
de contradiccions i solucions imperfectes al situar l’objectiu central d’època com
la descarbonització. Però en aquests dos casos la ciència i les actuals
normatives i regulacions situen fora de l’etiqueta “inversió sostenible” aquestes
dues fonts, que sí que han de jugar un rol de transició decreixent al continent en
aquesta dècada.
En aquest sentit:


Exigim la retirada de les energies nuclear i provinents del gas de l’etiqueta
“inversió sostenible”. No és acceptable que tinguin pràcticament la
mateixa consideració i estímuls que l’energia solar o eòlica i a més és
sabut que no compleixen ni els requeriments legals ni científics per a ser
considerades com a tal.



Pel què fa al gas: Aquesta etiqueta suposa qüestionar els esforços de la
transició energètica i els compromisos globals (també els inclosos en el
“Fitfor55”) en la reducció d’emissions i la neutralitat climàtica allargant els
estímuls per al seu ús. El Banc Europeu d’Inversions ja va anunciar en
aquest sentit que no posaria més finançament en aquesta font.



Pel què fa a la nuclear: S’obvien les qüestions de seguretat i de gestió
dels residus a l’etiquetar-la com a sostenible. I s’oblida la inestabilitat i
dependència exterior que implica la importació d’urani, el què dificulta
l’autonomia estratègica i energètica europea. Cal dir que tampoc l’actual
context de tensions en els subministraments energètics no justifica
acceptar un nou reimpuls de noves centrals nuclears: entre d’altres raons,
amb el calendari a la mà, la majoria de projeccions plantegen que es
necessiten 15 anys per a la seva posada en marxa, el què les allunya d’un
calendari de suposada transició.
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Donem suport als esforços que està promovent el govern espanyol junt
amb altres països per a què la nuclear i el gas s’excloguin de la taxonomia
com a renovables. Cal una majoria qualificada d’estats membres per a
revertir la decisió.



Cal que el Parlament Europeu a través d’una majoria absoluta es posicioni
en contra. Convidem a tots els eurodiputats que comparteixen la
preocupació a fer els esforços necessaris per a cercar aliances i trobar
aquesta majoria.



Ens fem ressò de -i en el seu moment caldrà explorar com acompanyarla via que han plantejat alguns països de recórrer judicialment la decisió
si finalment es pren.



Creiem que cal implicar al conjunt de la ciutadania en aquesta batalla
política per la centralitat que té, tant de present com de futur. Farem els
esforços per a què formi part de l’agenda pública i el debat col·lectiu en el
nostre entorn.



Convidem a les persones i organitzacions amigues a participar de la
campanya del grup parlamentari europeu Greens/EFA: https://act.greensefa.eu/stopgreenwashing?source=gg_blog_climate_2022-01-13
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