Eυρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας: Από τις 21 Νοεμβρίου, η
Ευρώπη θα μπορούσε να στηριχθεί αποκλειστικά στη
βιοενέργεια για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες
Βρυξέλλες - 16 Νοεμβρίου 2017

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), αναμένεται το 2017 να παρέχουν στην Ευρώπη
καθαρή ενέργεια αξίας 66 ημερών, με τις 41 ημέρες να προέρχονται από τη βιοενέργεια.
Μια ομάδα οργανισμών βιοενέργειας, με επικεφαλή την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας
(AEBIOM), ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία με σκοπο την ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της βιοενέργειας στην μετάβαση προς τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Η χρήση της βιοενέργειας βρίσκεται σε υψηλά επιπέδα στην Ευρώπη ένα εξαιρετικό νέο δεδομένου της πρόσφατης έντασης που προκάλεσε η αποχώρηση των
Η.Π.Α. από τη Συμφωνία των Παρισίων.
Ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν τη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συχνά
συμβαίνει να μην γνωρίζουν τη θέση της ΕΕ στη διαδικασία αυτή. Παίρνοντας για παράδειγμα την
βιοενέργεια: η βιομάζα πλησιάζει στο να ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή παραγωγή άνθρακα και να γίνει η
πρώτη πηγή ενέργειας στην Ευρώπη- κάτι που είναι δύσκολο να απεικονιστεί. Επίσης, η βιοενέργεια είναι
η πρώτη πηγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, όμως αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό
στο κοινό.

Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της βιοενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έναν
ουσιαστικό και ενδιαφέρον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (AEBIOM) ξεκίνησε μια νέα εκστρατεί α
που θα μεταδοθεί σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στην υποστήριξη εθνικών και διεθνών ομοσπονδιών
βιοενέργειας. Η εκστρατεία "Ημέρα Βιοενέργειας" χρησιμοποιεί πρωτότυπους τρόπους για να εξηγήσει την
θέση της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ιδίως της βιοενέργειας. Η
εκτιμώμενη ενεργειακή ζήτηση στην Ευρώπη για το έτος 2017, καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη εξακολουθεί
να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και πυρηνικά για τις πρώτες 299 ημέρες του έτους. Οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ακολουθούν με καθαρή ενέργεια 66 ημερών, ενώ η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει 41 ημέρες από
αυτές, ξεκινώντας από 21 Νοεμβρίου μέχρι και τέλος του έτους. Αυτή είναι η συμβολική ημερομηνία που η
AEBIOM επέλεξε να γιορτάσει την «Ημέρα Βιοενέργειας» και το θετικό νέο είναι ότι από τότε που εισήχθη
η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2008, η ημερομηνία αυτή δεν ήταν ποτέ τόσο νωρίς. Αυτό
το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα θα γιορταστεί κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Βιοενέργειας
που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες το διάστημα 21 με 22 Νοεμβρίου 2017.

"Δημιουργώντας μια περίσταση για να γιορτάσουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας, θα θέλαμε να
επιστήσουμε την προσοχή όλων σε έναν παραμελημένο αλλά πρωτεύων παράγοντα της μετάβασης προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", λέει ο Didzis Palejs, Διευθύνων Σύμβουλος της Λετονικής Ένωσης Βιομάζας
(LATbio) και Πρόεδρος της AEBIOM. "Η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ποικιλία
χρησιμοποιηθέντων υλικών και τεχνολογιών τα οποία προσφέρουν άφθονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
οφέλη. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης στα πλαίσια της βιωσιμότητας. Θα πρέπει όλοι να
επιμείνουμε ώστε να καταφέρυμε να έχουμε την Ημέρα Βιοενέργειας νωρίτερα κάθε χρόνο, σηματοδοτώντας
την απαλλαγή από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων".
Σύμφωνα με την AEBIOM, ο τομέας της βιοενέργειας θα πρέπει να επιδιώξει να μετατφέρει την ημερομηνία
τον Οκτώβριο έως το έτος 2030, επιτυγχάνοντας την παραγωγή ΑΠΕ ύψους 35%, με την βιοενέργεια να
συνεχίζει να έχει τον κεντρικό ρόλο. Η βιοενέργεια με το να παράγεται από μια μεγάλη ποικιλία πρώτων
υλών, όπως τα σφαιρίδια και ρινίσματα ξύλου, το άχυρο, τα φυτικά έλαια, η κοπριά, τα αγροτοβιομηχανι κά
και τα οργανικά απόβλητα, μπορεί να επίτευξει αυτό τον στόχο, συμπεριλαμβανομένου των συμβατικών
υλικών και καινοτόμων τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό, η ιστιοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Βιοενέργειας περιλαμβάνει 41 ιστορίες για την βιοενέργεια, ένα κουίζ για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας
σχετικά με την μετάβαση της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να δημιουργήσετε συγκρίσεις –έτσι
ώστε οι ειδικοί και μη να αποκτήσουν μια νέα εικόνα για τη βιοενέργεια.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της καμπάνιας : www.europeanbioenergyday.eu
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Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιοενέργειας (EBF) 2017: Η ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιομάζας, η οποία διοργανώνεται στις Βρυξέλλες στις 21 με 22 Νοεμβρίου, στοχεύει στην προώθηση της
ανταλλαγής γνώσεων και της δέσμευσης μεταξύ των φορέων της αγοράς και των πολιτικών, εστιάζοντας
στο μέλλον της πρώτης ανανεώσιμης πηγή ενέργειας στην Ευρώπη. Φέτος, θα φιλοξενηθεί η έναρξη της
ευρωπαϊκής εκστρατείας για την Ημέρα Βιοενέργειας. Στις 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ειδική
βραδιά υποδοχής για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιοενέργειας. Θέλετε να συμμετάσχετε; Η
είσοδος είναι ελεύθερη για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ. Εγγραφείτε εδώ και επικοινωνήστε με τον
Nino Aveni για περαιτέρω ερωτήσεις.
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Η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιοενέργειας: Η εκστρατεία διοργανώνεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (AEBIOM) και μεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από εθνικούς και διεθνείς
εταίρους, υποστηρίζοντας ότι η βιοενέργεια είναι κάτι περισσότερο από μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας,
αλλά ένα αξιόπιστο μονοπάτι που θα οδηγήσει την Ευρώπη στην επίτευξη της μετάβαση προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν.

