W UE więcej energii ze źródeł odnawialnych niż z paliw kopalnych
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Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej z 2021 r.: Odnawialne
źródła energii wyprzedzają paliwa kopalne jako główne źródło energii
w UE.
Komisja Europejska przyjęła 26 października sprawozdania na temat
stanu unii energetycznej z 2021 r., w których podsumowała postępy
poczynione przez UE w zakresie przejścia na czystą energię prawie dwa
lata po wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu.
Chociaż widać pozytywne tendencje, konieczny będzie większy wysiłek,
aby osiągnąć cel na 2030 r., jakim jest ograniczenie emisji netto o co
najmniej 55 proc. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W
przyszłym roku dane będą musiały zostać dokładnie przeanalizowane pod
kątem bardziej długoterminowych tendencji po pandemii COVID-19.
Ze sprawozdania wynika, że w 2020 r. po raz pierwszy odnawialne
źródła energii wyprzedziły paliwa kopalne jako główne źródło energii
w UE, wytwarzając 38 proc. energii elektrycznej, podczas gdy w
przypadku paliw kopalnych odsetek ten wynosił 37 proc. Do tej pory 9
państw członkowskich UE wycofało już węgiel, 13 innych zobowiązało
się do jego wycofania, a 4 państwa rozważają możliwe daty. W
porównaniu z 2019 r. emisje gazów cieplarnianych w UE-27 spadły w 2020
r. o prawie 10 proc., co stanowi bezprecedensowy spadek emisji
spowodowany pandemią COVID-19, który doprowadził do redukcji emisji
ogółem o 31 proc. w porównaniu z 1990 r.
Zużycie energii pierwotnej spadło w ubiegłym roku. o 1,9 proc., a
zużycie energii końcowej o 0,6 proc. Obie te liczby znajdują się
jednak powyżej limitów wymaganych do osiągnięcia celów UE na 2020 r. i
2030 r. i konieczne są dalsze wysiłki, aby zająć się tą kwestią na
szczeblu państw członkowskich i UE. Dotacje na paliwa kopalne
nieznacznie spadły w 2020 r. ze względu na ogólne niższe zużycie
energii. W 2020 r. wzrosły zarówno dotacje na energię ze źródeł
odnawialnych, jak i dotacje na efektywność energetyczną.
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