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CIMERA EUROPEA | L'ACORD

Europa assumeix el lideratge mundial en la lluita contra el
canvi climàtic
• La UE aprova un ambiciós pla de reducció de l'emissió de gasos i del consum energètic
• L'acció coordinada dels Vint-i-set contra la crisi es queda en canvi en compromisos incerts
ELISEO OLIVERAS
BRUSSEL.LES

El president francès, Nicolas Sarkozy (centre),
conversa amb José Manuel Durao Barroso, president
de la Comissió Europea, ahir a Brussel.les. Foto: AFP
/ ERIC FEFERBERG

MÉ S INFOR MA CIÓ
La cimera del clima ajorna un any més la
recerca de solucions
Zapatero diu que l'acord ajuda la indústria
espanyola
Sarkozy rebutja enviar soldats europeus a
l'est del Congo

La Unió Europea va aprovar ahir el pla més ambiciós del
món per lluitar contra el canvi climàtic, després d'arribar a
un acord polític que protegeix la indústria europea de la
competència deslleial d'altres zones més laxes i concedeix
exempcions especials als països de l'Est. La cimera europea
va constituir un èxit per a la presidència francesa de la Unió
Europea (UE) i, en especial, per al president francès, Nicolas
Sarkozy, que va aconseguir a més salvar la reforma
institucional de la UE a l'arrencar a Irlanda la promesa de
convocar abans del novembre del 2009 un nou referèndum
per ratificar el Tractat de Lisboa.
L'acord consolida el compromís de la UE de reduir en un
20% les emissions de gasos responsables de l'escalfament
del planeta l'any 2020 respecte al seu nivell del 1990, de
reduir el consum energètic en un 20% a l'horitzó del 2020 i
de fer que l'ús d'energia de fonts renovables arribi al 20%
aquell mateix any.

INVITACIÓ A LA RESTA
"No hi ha cap altre continent que s'hagi imposat unes
normes que siguin tan restrictives", va destacar Sarkozy. El
president de la Comissió Europea, José Manuel Durao
Barroso, va convidar la resta del món, i en especial els Estats Units, a afegir-se a la iniciativa europea.
La cimera va resoldre els tres grans problemes pendents del pla sobre el clima: el cost per a les
empreses de les emissions de gasos, les exempcions per a l'arcaic sector elèctric dels països de l'Est i el
mecanisme d'ajuda als països més pobres. Sarkozy va justificar les exempcions temporals concedides
als països de l'Est perquè el sobrecost per a les empreses elèctriques hauria multiplicat per tres o per
quatre la factura elèctrica dels ciutadans.
El president francès deixa la presidència
demanant una UE sense tantes "reunions
avorrides"

COST SUAVITZAT
Sota pressió d'Alemanya i d'Itàlia, però plenament recolzats per França i per Espanya, els líders
europeus van suavitzar el cost del pla per a les indústries i van blindar les empreses europees davant
la competència deslleial d'altres zones del món que són menys exigents ecològicament.
No obstant, la reducció dels costos per a les empreses no modifica l'obligació que tenen de retallar les
seves emissions de gasos, que hauran de passar dels 2.122 milions de tones de diòxid de carboni
(CO2) del 2005 a un màxim de 1.720 milions de tones el 2020 en el conjunt de la Unió Europea.
Les indústries europees hauran de començar a pagar una taxa pel 20% dels seus drets d'emissió a
partir del 2013 (ara són gratis). Aquest percentatge augmentarà progressivament fins a representar el
70% del total el 2020 i el 100% el 2027. Això allarga set anys el pla inicial. La indústria elèctrica
haurà de pagar pel 100% de les seves emissions des del 2013.
Si no s'arriba a cap acord mundial sobre el clima, les indústries europees amb risc de competència
deslleial de territoris més contaminants o de trasllat de la seva producció a aquelles zones quedaran
exemptes del pagament pels seus drets d'emissió.
Els acords per fer front de forma coordinada a la recessió van ser molt menys concrets, per la pressió
d'Alemanya i altres països. Els líders es van limitar a enumerar sota la denominació de pla europeu de
reactivació les mesures que pot adoptar cada país en funció de la seva situació: ajudes al sector de
l'automòbil i a la construcció, rebaixes "assenyades" d'impostos i cotitzacions socials, suport a
empreses i ajudes a les famílies.
DESPESA PÚBLICA
Els líders de la Unió Europea van assumir un compromís incert de dur a terme un esforç pressupostari
equivalent "al voltant" de l'1,5% del producte interior brut (PIB), com va recomanar la Comissió
Europea. Però les mesures anunciades fins ara pels diferents estats representen només el 0,64% del
PIB, segons els analistes. Les úniques mesures concretes aprovades són l'autorització per destinar a
inversions uns 5.000 milions d'euros no gastats del pressupost i elevar a 500.000 euros l'import de les
ajudes públiques a empreses sense permís de la Comissió Europea.
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El primer ministre irlandès, Brian Cowen, va declarar a l'acabar la cimera que confia que els seus
conciutadans ratificaran el Tractat de Lisboa en el segon referèndum, que convocarà abans del
novembre del 2009, gràcies al fet que es garantirà un comissari per país i que no es veurà afectada la
legislació irlandesa sobre avortament, neutralitat, família i fiscalitat.
GARANTIES Durant els pròxims mesos, els representants d'Irlanda i la presidència de la UE perfilaran
el text d'aquestes garanties jurídiques, que s'incorporaran com a protocol irlandès en el futur tractat
d'adhesió de Croàcia.
Sarkozy va justificar la concessió a Irlanda i la perpetuació d'una Comissió Europea nombrosa i poc
eficaç per la necessitat d'aconseguir l'objectiu més important d'una presidència estable de la UE. "Va
ser un error pensar que es podia suprimir al mateix temps la presidència rotatòria i el comissari
nacional. Ara el més important serà reforçar el poder del president de la Comissió Europea sobre els
comissaris", va destacar Sarkozy.
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Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA HORA
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FUTBOL
Lliga BBVA

Marcador proporcionat per
Lliga Adelante

València
Valladolid
Getafe
Almeria
Sevilla

2-1
0-0
0-0
0-0
0-0

Champions

Espanyol
Deportivo
Mallorca
Racing
Vila-real

JORNADA-15

Finalitzat
Sense Començar
Sense Començar
Sense Començar
Sense Començar

FC Barcelona
Recreativo
Athlètic
Màlaga
At. Madrid

2-0
0-0
0-0
0-0
0-0

CALENDARI

Reial Madrid
Osasuna
Sporting
Numància
Betis
RESULTATS

Finalitzat
Sense Començar
Sense Començar
Sense Començar
Sense Començar
CLASSIFICACIÓ
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