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Sostenibilitat energètica i el trilema de les 3Es

Les coses no van gens bé a la UE (27 realitats) i no tot es a causa de la guerra d’Ucraïna                                   
La transició energètica es un objectiu irrenunciable,                                                                        

però cal molta mes reflexió i autocrítica: revaluació d'ambicions i objectius constant



“Based on China’s energy                
and resource endowments,                         
we will advance initiatives                               

to reach peak carbon emissions 
in a well-planned                     
and phased way,                                             

in line with the principle                       
of getting the new                              

before discarding the old.” 

World Oil 14-4-2022

2
Transició a diferents velocitats

Transició o transicions?

3
Are we discarding the old 
before getting the new?



3
No n'hi ha prou amb proclamar que em de transitar d’A a B i urgir a accelerar el pas, 

cal elaborar un full de ruta viable, precís i verificable, construït tots els ponts necessaris



3 
Amb el que tenim no ni ha prou

ZEN 2050:  necessitem d'un gran impuls a la R+D+i en aquesta dècada i les següents

3 % 83 %

4 % 50 % 46 %

14 %

(IEA 2021, NZE 2050)
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L'objectiu és descarbonitzar, no electrificar. Atenció al dogmatisme tecnològic.

Neutralitat tecnològica: competència entre diferents tecnologies per triar les mes efectives

(IEA 2021, NZE 2050)



EU strategic autonomy (EU-SA)                            
refers to the capacity of the EU to act 
autonomously – that is, without being 
dependent on other countries – in
strategically important policy areas. 
These can range from defence policy                 
to the economy, and the capacity                             
to uphold democratic values…

EU strategic autonomy 2013-2023: From concept to capacity | Think Tank | 
European Parliament (europa.eu)
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La autonomia estratègica de la UE                          
per encarar la transició energètica 

es molt precària

Transició energètica =  transició extractiva
Atenció a les noves matèries primeres     

(minerals i metalls crítics)

Atenció a tota la cadena de valor                               
dels subministraments                                     

(geopolítica i colls de ampolla)



5
Benvinguts a la complexitat en temps de populisme

Aspectes amb marge de 
millora

Creixent ús dels procediments 
legislatius d’urgència

Manca d'anàlisi d'impacte

Transposició parcial/tardana    
de directives europees

Aplicació de les polítiques: 
manca de transparència, manca 

de diligència a l'aplicació

Revaluació d'ambicions i 
objectius constant
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Un esforç d'innovació sense precedents de tots: governs, empreses, finances i ciutadans.

Innovating a green real deal  (E. J. Moniz)

(IEA, WEO 2020)
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