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Προς Έλληνες Ευρωβουλευτές

Θέμα: EU Taxonomy-επερχόμενη ψηφοφορία Τετάρτη 6 Ιουλίου

Αξιότιμες-οι κυρίες & κύριοι Ευρωβουλευτές,

Με αφορμή την επερχόμενη κρίσιμη ψηφοφορία για τη συμπερίληψη επενδύσεων
ορυκτού αερίου και πυρηνικής ενέργειας στον κατάλογο της ΕΕ με τις “πράσινες”
επενδύσεις (EU Taxonomy) την Τετάρτη 6 Ιουλίου, θα θέλαμε να σας
γνωστοποιήσουμε την επιστημονική μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό του
ελληνικού γραφείου της Greenpeace, το Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για
την Ενέργεια και το Κλίμα (IEECP). Η έκθεση καταδεικνύει πόσο πιο οικονομικά και
κοινωνικά ωφέλιμο θα ήταν για την ελληνική κοινωνία αν οι δαπάνες σε νέα έργα
ορυκτού αερίου κατευθύνονταν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης και εγκατάστασης
ΑΠΕ στα ελληνικά κτίρια.

Η συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη είναι ένας ακόμα λόγος για να καταψηφίσετε
τη συμπερίληψη επενδύσεων ορυκτού αερίου στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής
Ταξινομίας για τις πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις. Η μελέτη ακολουθεί την
Ευρωπαϊκή Αρχή “Energy Efficiency First” που απαιτεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ
τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους για να δικαιολογηθεί η όποια δημόσια
χρηματοδότηση για έργα προσφοράς ενέργειας.

Ολόκληρη την επιστημονική έκθεση μπορείτε να τη βρείτε εδώ και μια σύνοψη των
βασικών αποτελεσμάτων της εδώ.

Ελπίζουμε ότι την Τετάρτη 6 Ιουλίου θα πράξετε το αυτονόητο και με την ψήφο σας
θα πείτε ένα οριστικό όχι στην προώθηση καταστρεπτικών για το μέλλον μας
επενδύσεων ορυκτού αερίου και πυρηνικής ενέργειας. Αν η ΕΕ “βαφτίσει” ορυκτό
αέριο και πυρηνικά ως πράσινες πηγές ενέργειας, θα υπονομεύσει κάθε
πιθανότητα που έχει να είναι πραγματικός ηγέτης για το κλίμα σε έναν κόσμο που
το χρειάζεται επειγόντως. Χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
φιλόδοξες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για να κάνουμε την Ευρώπη αλλά και
τη χώρα μας πιο ανθεκτικές στην κλιματική κρίση. Ως εκ τούτου σας καλούμε να
καταψηφίσετε την πρόταση της ΕΕ για τη συμπερίληψη του ορυκτού αερίου και της
πυρηνικής ενέργειας στον κανονισμό της Ευρωπαϊκή Ταξινομίας.

Κωστής Γριμάνης
για το Ελληνικό γραφείο της Greenpeace
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https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2022/06/0803dd3a-greenpeace-greece-fossil-gas-report-3-20220629.pdf
https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/46840/to-pragmatiko-ofelos-einai-stin-eksoikonomisi-energeias-oxi-sto-aerio/

