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ΘΔΜΑ:  Δνίστσση της ενεργειακής σσνεργασίας Γερμανίας – Βελγίοσ 

 

Ο Γεξκαλόο Καγθειάξηνο Scholz θαη ν Πξσζππνπξγόο ηνπ Βειγίνπ Alexander De Croo 

ππέγξαςαλ ζηηο 14.02 ζπκθσλία ζην βειγηθό ιηκέλα Zeebrugge, βάζεη ηεο νπνίαο ην Βέιγην 

πξνηίζεηαη λα δηπιαζηάζεη ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ αγσγνύ θ/α, πνπ ζπλδέεη ηε ρώξα κε ηε 

Γεξκαλία. Παξάιιεια, νη δύν ρώξεο πξνηίζεληαη λα ζπλεξγαζηνύλ ζηελόηεξα γηα έλαλ 

θιηκαηηθά νπδέηεξν ελεξγεηαθό εθνδηαζκό επεκεξία. 

Οη εξγαζίεο πξόθεηηαη λα μεθηλήζνπλ εληόο η.έ. θαη, κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο, αλακέλεηαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Γεξκαλίαο ζε ό,ηη αθνξά ηνλ εθνδηαζκό ηεο κε θ/α. 

Ήδε, ε Γεξκαλία θαιύπηεη ζεκαληηθό κέξνο ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηεο κέζσ ηνπ 

ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ LNG ζην Zeebrugge (βόξεην Βέιγην), όπνπ ην πγξνπνηεκέλν αέξην 

επαλαεξηνπνηείηαη θαη, αθνινύζσο, δηνρεηεύεηαη ζην δίθηπν ηεο Γεξκαλίαο. 

Όπσο επεζήκαλε ν θ. Scholz, ε ρώξα ηνπ θάλεη πνιιά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη επέθηαζε 

ζηαζκώλ LNG, αιιά ηαπηόρξνλα «πξέπεη επίζεο λα εγγπεζνύκε ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηωλ ρωξώλ 

καο». Σην πιαίζην απηό, ζα επεθηαζεί πεξαηηέξσ θαη ην γεξκαληθό δίθηπν, ώζηε λα επσθειεζεί 

θαη ην Βέιγην, πνπ ζα κπνξεί λα πσιήζεη θ/α όρη κόλν ζε πειάηεο ζηε Γεξκαλία, αιιά θαη 

ζηελ Απζηξία, ηελ Τζερία, ηε Σινβαθία θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Επξώπεο. Όπσο 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν Γεξκαλόο Καγθειάξηνο, «έρνπκε κηα θνηλή επζύλε πνπ ππεξβαίλεη 

ηηο δύν ρώξεο καο». 

Σην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο θαη ηνπ θιηκαηηθά νπδέηεξνπ ελεξγεηαθνύ 

εθνδηαζκνύ, νη λέεο ππνδνκέο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζε Γεξκαλία θαη Βέιγην ζα κπνξνύλ λα 

κεηαθέξνπλ θαη πδξνγόλν. Μάιηζηα, νη δύν ρώξεο ζρεδηάδνπλ λα νινθιεξώζνπλ ηε 

δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ηνπο κεηαθνξάο πδξνγόλνπ έσο ην 2028. 

Οη θθ. Scholz θαη ν De Croo ζπκθώλεζαλ, επίζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαζύλδεζεο ησλ 

δηθηύσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Γεξκαλίαο θαη Βειγίνπ. Τν έξγν ζα πινπνηεζεί από ηε 

γεξκαληθή  Amprion θαη ηε βειγηθή Elia, ζηελ νπνία έρεη κεξίδην ε γεξκαληθή 50Hertz, πνπ, 

όπσο θαη ε Amprion, είλαη έλα από ηνπο 4 δηαρεηξηζηέο δηθηύνπ ζηε Γεξκαλία. Σηόρνο είλαη ε 

όζν ην δπλαηόλ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ παξάγεηαη ζηα 

αηνιηθά πάξθα ζηε Βόξεηα Θάιαζζα: Όζν πεξηζζόηεξα αηνιηθά πάξθα είλαη δηαζπλδεδεκέλα 

κεηαμύ ηνπο, παξά ηελ απόζηαζε πνπ ηα ρσξίδεη, ηόζν επθνιόηεξα θαιύπηνπλ από θνηλνύ ηε 

δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν Καγθειάξηνο Scholz, «όζν πην 

κεγάιε είλαη ε αγνξά ηόζν θζελόηεξε γίλεηαη γηα όινπο καο». 

Σύκθσλα κε ηνλ Γεξκαλό Καγθειάξην, ην κέιινλ ησλ επξσπατθώλ νηθνλνκηώλ εμαξηάηαη από 

έλα αλαβαζκηζκέλν δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζώο δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ν ζηόρνο γηα 

κηα θιηκαηηθά νπδέηεξε επξσπατθή βηνκεραλία έσο ην 2045. Γηα ηνλ ιόγν απηό, απαηηνύληαη 

θαη επελδύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηνπο βηνκεραληθνύο ηνκείο ηνπ ράιπβα, ησλ ρεκηθώλ θαη 

ηνπ ηζηκέληνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα απηό. Υπελζπκίδεηαη όηη ε Γεξκαλία έρεη δεζκεπζεί 



λα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο άλζξαθα θαηά 65 θαηά 65% έσο ην 2030 θαη λα ηηο εμαιείςεη πιήξσο 

έσο ην 2045. «Γλωξίδνπκε πόζν κεγάιν είλαη απηό ην έξγν θαη είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ην 

θέξνπκε ζε πέξαο», δήισζε ν θ. Scholz. 

 


