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Ο νομοθετικός σχεδιασμός για την ενεργειακή μετάβαση στην Ισπανία 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ισπανία η συζήτηση για το προσχέδιο της νομοθετικής 

πρότασης που θα κατατεθεί από την κυβέρνηση τους επόμενους μήνες σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή και την ομαλή μετάβαση της εθνικής οικονομίας στα νέα δεδομένα. Το 

νομοθετικό περιεχόμενο αποτελείται από προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη Συμφωνία των Παρισίων και στην στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει σε Γαλλία και Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι προτάσεις επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς τομείς. Αναφορικά με τη 

μείωση των εκπομπών άνθρακα, προτείνεται η επιβολή ενός τέλους στη χρήση του ενώ 

η συλλογή των τελών θα εξυπηρετεί τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την 

ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, ο φόρος θα αποθαρρύνει δραστηριότητες, οι οποίες 

απαιτούν εκτεταμένη εκπομπή αερίων του άνθρακα. Εν συνεχεία, συζητείται νόμος για 

μια περιβαλλοντική φορολογία, η οποία θα περιλαμβάνει την επιβολή φόρων στα 

ψυκτικά αέρια θερμοκηπίου και θα μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ντίζελ και τη βενζίνη. 

Επιπλέον, στη συζήτηση για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, 

υποδεικνύεται η μείωση της κυκλοφορίας των ντίζελ οχημάτων με την ταυτόχρονη 

προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Στο 

σχεδιασμό εντάσσεται και μια περίοδος επτά ετών κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

αντιμετωπισθεί η ενεργειακή πενία (το εισόδημα είναι μηδενικό ή ανεπαρκές 

προκειμένου να καλύψει ενεργειακές ανάγκες), κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 15% 

των Ισπανών πολιτών. Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη να διασφαλιστούν ποιοτικές 

θέσεις εργασίας στους ανθρώπους που θα πληγούν από την ενεργειακή μετάβαση, 

επωφελούμενοι ευκαιρίες που θα προσφέρει ο τερματισμός στη χρήση άνθρακα. 

Το ζήτημα αυτό απασχολεί και τις Ισπανικές επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν το θέμα με 

μεγάλη προσοχή καθώς η ενεργειακή μετάβαση θα επηρεάσει την παραγωγή τους και 

την οικονομία εν γένει. Ήδη μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι, όπως η Ισπανική τράπεζα 

Bankia, επενδύουν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών, 

ανεμογεννητριών και βιομάζας. 

 


