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Aplinka – europiečių dėmesio centre
„Eurobarometro“ apklausos duomenimis, daugiau kaip du
trečdaliai europiečių norėtų, kad aplinkos klausimai būtų
sprendžiami Europos Sąjungos lygmeniu. Per apklausą taip pat
paaiškėjo, kad vis daugiau Europos gyventojų suvokia, kokia
svarbi yra aplinka jų kasdieniame gyvenime. Daugiau kaip 95
% europiečių mano, kad saugoti aplinką yra svarbu, o apie 80 %
respondentų – kad aplinkos būklė veikia jų gyvenimo kokybę
ir kad jie patys turi aktyviai ją saugoti.
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Biokuras – ne visada „žalesnė“ alternatyva
Kol ekosistemos paverčiamos laukais, tinkančiais auginti javus
biodegalams, į aplinką išsiskiria tiek daug anglies dioksido, kad
„švaresnio“ kuro gamyba nebetenka prasmės. Nustatyta, kad
paruošiant dirvą kukurūzams (etanoliui), palmėms ar sojų pupelėms (biodyzelinui) auginti, išsiskiria 17-420 kartų daugiau
anglies dvideginio, nei jo būtų sutaupyta atsisakius įprastinių
degalų gamybos metodų ir metus gaminant tik biokurą.
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Princas Čarlzas: „Jei svyruosime, vaikai ir
anūkai mums neatleis“
Į europarlamentarus kreipėsi Briuselyje su dviejų dienų vizitu
lankęsis Velso princas Čarlzas. Jis ragino stabdyti klimato kaitą
ir tropinių miškų naikinimą sukuriant „kiek įmanoma platesnę
valstybinių, privačių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę“.
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Specialus fondas skatins projektus, skirtus
stabdyti klimato kaitą
Energetika ir klimato kaita yra aktualiausi klausimai ES darbotvarkėje. Europarlamentarai Strasbūre, Europos Parlamento
(EP) plenarinėje sesijoje diskutavo dėl Pasaulinio energijos
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondo.
Fondas skirtas paramai visiems besivystančiose šalyse vykdomiems projektams, įtraukiant ir vandens bei kanalizacijos valymo projektus. Fondo pagrindiniai tikslai: skatinti veiksmingai
naudoti ir taupyti energiją bei naudoti atsinaujinančius energijos išteklius.
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Taupyti elektros nepavyko ir tam skirtą
dieną

Vietoje degalų – oras

Jungtinėje Karalystėje pirmą kartą buvo paskelbta Energijos
taupymo diena, tačiau sutaupyti elektros britams nepavyko.
Šalies gyventojų buvo paprašyta šią dieną (tiksliau, ištisą parą)
išjungti elektros prietaisus, kurių jiems būtinai nereikia, skelbia
BBC. Elektros suvartojimą stebėjo „Nacionalinė tinklų kompanija“ („Nacional grid“). Nustatyta, kad Energijos taupymo
dieną elektros suvartojimas buvo netgi 0,1 proc. didesnis nei
tas, kokio galėjo būti tikėtasi eilinę dieną.

Prancūzų inžinierius tvirtina šiemet pradėsiąs pardavinėti automobilius, kurie visiškai neterš miesto. „OneCAT“ – penkių
vietų vienatūris, kainuosiantis apie 2500 eurų. Suspaustas oras,
sukantis „OneCAT“ variklį, talpinamas anglies pluošto rezervuaruose. Juos kompresorius užpildo per 3 minutes – daug
greičiau nei elektra varomų automobilių baterijas. Automobilį
taip pat galima prijungti prie elektros šaltinio, tuomet integruotas kompresorius rezervuarus užpildo per 4 valandas.
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