
dijous, 19 de maig de 2022

Pla per posar fi a la dependència de la UE pel que fa
als combustibles fòssils russos
La Comissió Europea ha presentat avui el Pla per posar fi
a la dependència de la UE pel que fa als combustibles
fòssils russos (REPowerEU) [ 

, que és la resposta a leshttps://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en ]
dificultats i pertorbacions del mercat mundial de l'energia causades per la invasió d'Ucraïna per Rússia. Hi ha
una doble urgència per transformar el sistema energètic europeu: posar fi a la dependència de la UE pel que

, que s'utilitzen com a arma econòmica i política i costen als contribuentsfa als combustibles fòssils russos
europeus gairebé 100.000 milions d'euros a l'any, i . En actuar com a Unió, Europafer front a la crisi climàtica
pot eliminar gradualment la seva dependència respecte als combustibles fòssils russos amb més rapidesa. El 

 creu que la UE hauria85% dels europeus [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2784 ]
de reduir la seva dependència respecte al gas i el petroli russos com més aviat millor per donar suport a
Ucraïna. Les mesures del Pla poden respondre a aquesta ambició mitjançant l'estalvi d'energia, la

 perdiversificació del subministrament d'energia i el desplegament accelerat de les energies renovables
substituir els combustibles fòssils a les llars, la indústria i la producció d'electricitat.

La transformació ecològica reforçarà el creixement econòmic, la seguretat i la lluita contra el canvi
 a favor d'Europa i dels nostres socis. El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) ocupa un llocclimàtic

central al Pla, ja que dóna suport a la planificació i el finançament coordinades de les infraestructures
transfrontereres i nacionals, així com dels projectes i reformes en l'àmbit de l'energia. La Comissió proposa
introduir modificacions [ 
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-amending-regulation-eu-2021-241-regards-repowereu-chapters-recovery-and-resilience-plans-and-amending-regulation-2021-1060-2021-2115-2003-87-ec-2015-1814_en
específiques al ] Reglament de l'MRR [ 

 per integrar capítols específicshttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 ]
del Pla en els plans de recuperació i resiliència existents als Estats membres, a més del gran nombre de
reformes i inversions pertinents que ja figuren en aquests plans. Les recomanacions específiques per país del
cicle del Semestre Europeu del 2022 es tindran en compte en aquest procés.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/Plan-para-poner-fin-a-la-dependencia-de-la-UE-con-respecto-a-los-combustibles-fosiles-rusos-.pdf
]
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