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Σε κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα για την επίτευξη των εθνικών στόχων σε ενέργεια και κλίµα 
αναδεικνύονται οι επενδύσεις σε τεχνολογίες χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα στον 
κλάδο της διύλισης στη χώρας, όταν, µάλιστα, εκτιµάται ότι τα υγρά καύσιµα θα διατηρήσουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό µίγµα του 2030 σε οδικές, θαλάσσιες και εναέριες 
µεταφορές. 

Τα παραπάνω υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, η ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Ενεργειακής 
Πολιτικής και ∆ιεθνών Θεµάτων των ΕΛΠΕ κα Λιάνα Γούτα, µιλώντας σε σεµινάριο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα µε θέµα την 
ενεργειακή µετάβαση των ανθρακικών περιοχών. 

Αναφερόµενη αρχικά στις επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού στον κλάδο της διύλισης, 
το υψηλόβαθµο στέλεχος των ΕΛΠΕ ανέφερε πως σε επίπεδο Ευρώπης επέδειξε σοβαρά 
σηµάδια αντοχής και ευελιξίας, συνιστώντας παράγοντα στήριξης σε αυτές τις πρωτόγνωρες 
συνθήκες και όντας αρωγός στις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να 
ξεπεράσουν την κρίση, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε εν συνόλω σε σοβαρή οικονοµική 
δυσχέρεια. 

Τι ζητάει η "διύλιση" από την Κοµισιόν µε αφορµή το Recovery Plan 

Σε πρώτο πλάνο είναι η αναγνώριση του κλάδου ως στρατηγικού τοµέα και του κρίσιµου 
ρόλου που διαδραµατίζει στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Εν συνεχεία 
τίθενται τα εξής ζητήµατα:  

Μετάβαση σε χαµηλές εκποµπές άνθρακα: Να επιτραπεί η επαναχρησιµοποίηση των 
συµβατικών µονάδων διύλισης µε προϊόντα χαµηλών εκποµπών σε CO2, σε ευθυγράµµιση 
µε τους στόχους της ΕΕ για κλιµατική ουδετερότητα το 2050 

Υποστήριξη της απασχόλησης: Ενθάρρυνση των κρατών µελών να καταρτίσουν 
προγράµµατα στήριξης για τους εργαζόµενους που αντικαθίστανται  

∆ηµιουργία αγορών για καύσιµα χαµηλών εκποµπών άνθρακα, προωθώντας τα µέσω 
δηµοσίων συµβάσεων 



Ανταγωνιστικότητα: Προστασία από τον κίνδυνο του “carbon leakage” και του αθέµιτου 
ανταγωνισµού από χώρες εκτός ΕΕ µέχρι την επίτευξη συνέπειας στην τιµολόγηση άνθρακα 
και των αντίστοιχων στόχων 

Ανταγωνιστικότητα: Περιορισµός του ρίσκου από µια µελλοντική υποκατανοµή 
δικαιωµάτων ρύπων στα πλαίσια του συστήµατος ETS κατά την φάση 4, λαµβάνοντας 
υπόψιν ότι το 2020 δεν συνιστά αντιπροσωπευτική χρονιά ως προς την όγκο δραστηριότητας 
για τον καθορισµό σηµείου βάσης αναφοράς. 

Σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για την βιοµηχανία  (EU Industrial Strategy, March 
2020) οι προτάσεις εστιάζουν σε τέσσερις βασικούς άξονες: χρηµατοδότηση, έρευνα και 
ανάπτυξη, δηµιουργία αγοράς και κατάρτισης master plan ως οργανικού στοιχείου του 
σχεδίου ενεργειακής µετάβασης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το «αίτηµα» για την δηµιουργία αγορών για τα προϊόντα 
χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και τις αντίστοιχες τεχνολογίες, καθώς σηµατοδοτεί 
αφενός µια σοβαρή εξέλιξη στον κλάδο της ενέργειας και αφετέρου φωτίζει τις επενδυτικές 
κινήσεις στην ενεργειακή σκακιέρα. 

Επιβεβαιώνεται ότι η ενεργειακή µετάβαση όσο αγκαλιάζει και διευρύνεται τόσο στο σύνολο 
του κλάδου της ενέργειας µε την εδραίωση νέων εφαρµογών, τόσο περισσότερο αναδύονται 
προκύπτουν «νέες» αγορές που µέχρι πρότινος απασχολούσαν µόνο σε ερευνητικό επίπεδο. 
Τούτο καθιστά επιτακτικότερη την πρόσβαση στα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ζήτηµα 
που αναδεικνύεται εκ των βασικών αιτηµάτων του κλάδου, όπως προκύπτει από τα λεγόµενα 
των οµιλητών στην παρούσα εκδήλωση. 

Η παρουσίαση της κας Γούτα είναι διαθέσιµη εδώ.  
 
ΠΗΓΗ:  https://energypress.gr/news/meros-tis-energeiakis-metavasis-ypohreotika-kai-i-diylisi-aitimata-kai-
protaseis-ton-elpe-pros 
 
 
  


