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Баку-Тбилиси-Джейхан – БТД газопровод (снимка: Bankwatch)

Устойчива

Европа
Опазването на околната среда е
една от съществените задачи на
Европейския съюз. Европейските
граждани очакват инвестиции,
които да доведат до обществени
ползи, борейки се с изменението
на климата и спирайки
намаляването на природните
ресурси.

Енергийна
сигурност

В същото време, ЕС е част от глобалната международна

за пренос на електроенергия са изградени

„надпревара” за ресурси и енергия. Уплашен от руските

със страните от Магреб. Газови терминали

възможности за прекъсване на газовите доставки, както

и нефтопреработвателни съоръжения за

и от нарастващи я брой конфликти в богатите на залежи

внос и складиране са построени в основните

региони като Близкия Изток и Магреб, сега ЕС е насочил

европейски пристанища.

вниманието си към отдалечаването от несигурните
енерги и, електрически и соларни проекти в съседни
страни и региони. Целта е Европа да разнообрази
енергийните си доставчици.

Тръбопроводи са построени за преноса
на газ и нефт от Русия, Каспийско море,
Близкия Изток, Нигерия и Казахстан. Мрежи

ЕС признава, че за решаването на
глобалните екологични проблеми е
необходимо драстично да намалее
употребата на изкопаеми горива.

Климатичните изменения представляват
сериозна заплаха за живота на Земята заради
вредното си влияние върху природата и околната
среда, достъпа до храна и вода и човешкото
здраве.

Петролна рафинерия (снимка: Downtowngal - Wikimedia Commons)

ПОСЛЕДИЦИ
извън ЕС
В последните десетилетия множество примери

Транссахарският
газопровод

илюстрират как нефтени и газови проекти ощетяват
бедните и подкопават международните планове
за борба с бедността и промените в климата. Често
петролът и газът се добиват в страни с диктаторски
режими и така се създава нарастващо неравенство
между елита и бедните във въпросните държави.

Нефтените и газови залежи са гръбнакът на

милиарда барела нефтени резерви, привличащи

алжирската икономика, а именно Алжир снабдява

силен интерес от страна на чуждите нефтени

В такива случаи горивата се изнасят заради

Европа с големи количества природен газ. Тръбите

компании. Въпреки това, бедността и високата

постъпленията в хазната (а много често и за лично

го доставят от полетата на пустинята Сахара до

безработица са широко разпространени, особено

облагодетелстване), докато самите граждани нямат

Средиземноморския бряг за пречистване.

сред младите алжирци. През януари 2011 г.

достъп до енергия. Получава се дори по-зле, когато

избухват масови протести заради поскъпването на

Как са свързани
европейските
публични банки
с енергийната
сигурност?

под контрола на международните финансови

През 2009 г. Алжир, заедно с Нигер и Нигерия,

храната и нарастващата безработица, като двама

институции, правителствата се опитват да намалят

подписват споразумение за изграждането

загиват при сблъсъците със силите за сигурност, а

Европейската инвестиционна банка и Европейската

субсидиите за гориво и електричество, правейки

на многомилиарден газопровод, който да

правителството отменя Закона за извънредното

банка за възстановяване и развитие са подпомогнали

енергията недостъпна за по-бедните хора.

транспортира нигерийския газ по описания

положение от 1992 г.

с милиарди различни енергийни инвестиции,

маршрут. Очаква се тръбата да свързва

Освен това, със скорошното френско вмешателство

увеличавайки по този начин своето влияние в

В допълнение, огромните инвестиции в минни

вече съществуващите газопроводи Транс-

в Мали поради конфликтите с ислямистките

определянето на бъдещите европейски енергийни и

проекти, тръбопроводи и електропреносни мрежи,

средиземноморски, Магреб-Европа, Медгаз и

бунтовници, би следвало да се запитаме дали

климатични политики. В същото време двете банки

пресичащи дадена страна, застрашават поминъка на

Галси.

такъв тръбопровод би осигурил каквато и да е

имат потенциала да ускорят прехода на ЕС към

местните жители и им отнемат домовете.

Счита се, че Алжир има приблизително 12

енергийна сигурност.

възобновяема енергия и превръщането ни в енергийно

МСМ е медна мина в Замбия с голямо екологично и социално влияние, притежавана от многонационалната компания Glencore (снимка:
Anne-Sophie Simpere)

независимо общество.

ШИСТОВИЯТ ГАЗ :
енергийна сигурност
в границите на ЕС?

Енергийна
сигурност през
2050 г.

Допълнителна
литература
∆ Beyond our borders, a critique of the external dimension of the EU energy policy and
its financing mechanisms, Campagna per la

Алтернатива на вносните изкопаеми горива

Сонда.за шистов газ (снимка: ruhrfisch - Wikimedia
Commons)

Шистовият газ е природен газ, открит в

В опит да постигне реална енергийна

riforma della banca mondiale, January 2012.

предполага доставки в границите на ЕС.

шистови (порести скални) образувания.

сигурност, Европа трябва да се вмести в

ЕС трябва да избягва инвестициите в

http://www.counterbalance-eib.org/wp-

Основавайки се на примера на САЩ, където

Доколко в Европа има възобновими шистови

наличните на територията й ресурси, а

отживели индустрии. Имайки предвид,

content/uploads/2012/04/BEYOND-OUR-

извличането на шистов газ е намалило

залежи е спорно. В допълнение, техниката

ограничените ресурси на планетата да бъдат

че пазарите на нефт и газ стават все по-

BORDERS.pdf

зависимостта от чужди доставки, някои

на извличане чрез хидравличен удар е

споделяни по-равностойно навсякъде по

непостоянни и несигурни, Европа би

политици, компании и учени подхранват

свързана с употребата на химикали, които

света.

трябвало да избягва зависимостта от

∆ Changing Perspectives – How the EU

надеждите за потенциала на добив на шистов

могат сериозно да навредят на околната

подобни ненадеждни източници. Скорошни

budget can shape a sustainable future, CEE

газ и в Европа.

среда при евентуалното им навлизане във

Вместо да търси нови и нови възможности

примери за внезапно покачване на цените

Bankwatch a.o. , November 2010.

водоизточниците. Много се спори във връзка с

за добив на петрол и газ извън границите

предполагат, че европейско финансиране

http://bankwatch.org/publications/changing-

реалните емисии на парникови газове предвид

си, ЕС трябва да намали своите емисии и да

на децентрализирани и дори невключени в

perspectives-how-eu-budget-can-shape-

количествата метан, които се изплъзват

инвестира във възобновяема енергия като

преносните мрежи проекти, може да направят

sustainable-future

неуловени при извличането на шистов газ.

слънчевата и вятърната, която да произвежда

икономиката по-гъвкава. Освен това въпросът

на собствената си територия. ЕС трябва да

за достъпа до енергия на бедните и уязвимите

∆ Energy security or energy grab?

Сериозни обществени тревоги буди и

ограничи и плановете си за икономически

се нуждае от по-решителни действия на

– Counterbalance, March 2011.

възможността добивът да предизвика

растеж и да избере път на алтернативно

международно равнище. Осигуряването на по- http://www.counterbalance-eib.org/?p=982

земетресения.

развитие като остави в миналото щетите,

справедлив и равностоен достъп до енергия и

причинени от въглеродната икономика.

до други основни ресурси може да премахне

∆ Shale gas, unconventional and unwanted –

Шистовият газ среща нарастваща масова

една от причините за масово напрежение и

Friends of the Earth Europe, September 2012.

съпротива в много страни, като Франция и

бъдещи конфликти и войни.

http://www.foeeurope.org/

България, където са забранени сондажите с

foee-unconventional-and-unwanted-the-

технологията на хидравличен удар (фракинг).

case-against-shale-gas-sept2012
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Акция срешу шистовия газ пред Европейския парламент (снимка: Friends of the
Earth Europe)

