Les indústries contaminants
es beneficien dels ajuts per
la pandèmia:
De quina manera el sector dels combustibles
fòssils utilitza la crisi de la Covid-19 per captar
fons públics i continuar amb l’energia bruta
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Introducció
La indústria dels combustibles fòssils està
aprofitant la pandèmia de la Covid-19 per
aferrar-se en la seva posició, captar diners
públics i promoure falses solucions que aplanin
el camí vers la catàstrofe climàtica. La Covid-19
és una crisi sanitària global que, només a
Europa, ja ha produït més de 4,2 milions de
casos i gairebé 215.000 morts1. Però, de la
mateixa manera que altres crisis –des de la crisi
financera de 2008 fins a la crisi climàtica– no ha
afectat tothom de la mateixa manera. La crisi
de la Covid-19 ha fet paleses les desigualtats
existents, i tant les més pobres i els grups
socioeconòmics marginats com les minories
s’han vist desproporcionadament afectats2.
Les grans empreses tenen un llarg historial
d’utilització de les crisis com a oportunitat
per obtenir beneficis. Després de la crisi
de 2008, els grans bancs van aconseguir
extraordinàries quantitats de diners públics
mentre innombrables famílies perdien
casa seva. La indústria dels combustibles
fòssils compta amb un historial de dècades
de negació de la ciència, creació de lleis al
seu favor i endarreriments, debilitament i
sabotatges a l’acció climàtica, alhora que obté
milers de milions de beneficis per escalfar el
planeta i destruir les comunitats3. En aquests
moments, la qüestió és saber de quina manera
les corporacions i els grups de pressió dels
combustibles fòssils han actuat durant la
pandèmia i s’han aprofitat d’aquest context.
Qui és beneficiarà dels diners públics que es
destinen a la recuperació de la Covid-19?

Si observem les intrigues de la indústria de
combustibles fòssils durant la crisi i els receptors
de fons de rescat –en l’àmbit de la Unió Europea
(UE), a Itàlia, França i altres estats membres de
la UE–, albirem uns patrons de comportament
perillosos. El sector promou les falses solucions
com a part de la recuperació de la Covid-19, o fa
servir el seu poder sistèmic per captar subsidis
públics que presumptament es destinen a ajudar
la recuperació econòmica, i ens obliga a continuar
cremant combustibles fòssils malgrat que, si
volem evitar el col•lapse climàtic, la gran majoria
de les reserves de carbó, petroli i gas s’haurien de
mantenir en el subsol. El lobby dels combustibles
fòssils també fa servir la crisi per intentar
endarrerir l’acció climàtica i pressionar a favor
de la desregulació mediambiental, iniciatives que
es veuen facilitades pel fàcil accés a aquells que
prenen les decisions al més alt nivell, alhora que
es desploma la transparència sobre les intrigues i
la presa de decisions.
El model de negoci del sector dels combustibles
fòssils està destruint el nostre present i el
nostre futur. Si el que volem és aturar la seva
insidiosa influència i evitar que continuï aprofitant
l’emergència de la Covid-19 per prolongar les
activitats contaminants, ens cal una política
lliure de combustibles fòssils.

A. La promoció de falses
solucions com a part de la
recuperació de la Covid-19
El lobby dels combustibles fòssils ha estat promovent
falses solucions que es fonamenten en aquests
combustibles a la Unió Europea i molts dels estats
membre (vegeu quadre 1). Per exemple, la corporació
italiana d’infraestructures gasistes Snam i el lobby
d’empreses d’energia fòssil Confindustria Energia
han publicat conjuntament un informe en què
asseguren que les inversions en infraestructures
energètiques donarien un impuls a la recuperació
econòmica. Manifesten que això resulta fonamental
per aconseguir la descarbonització, però alhora
estimen que la meitat de les inversions fins a l’any
2030 serà en combustibles fòssils, especialment en
infraestructura gasista4. Giuseppe Conte, el primer
ministre italià, va donar suport al nou projecte de
captura i emmagatzematge de carboni (CAC) d’Eni en
Rávena, i va afirmar que era el més gran del món i
una font d’“hidrogen blau” (que fa servir combustibles
fòssils per produir hidrogen mentre aplica la CAC per
capturar el CO2 que es genera al llarg del procés)5. Hi
ha un risc important que els fons per a la recuperació
vagin vers nous gasoductes i terminals de gas
natural liquat (GNL).

QUADRE 1: Exemples de falses solucions de la indústria dels combustibles fòssils
Les falses solucions fan que les corporacions de
combustibles fòssils mantinguin el model de negoci
contaminant amb alteracions mínimes: en el millor
dels casos, malbaratant temps i diners, i en el
pitjor, creant nous perills. En lloc de ser solucions
destinades al canvi climàtic, aparten l’atenció de
les accions que cal dur a terme, i augmenten la
infraestructura fòssil en lloc de facilitar el camí vers
un sistema energètic totalment renovable6.

veritat és que les promeses de viabilitat comercial de la
CAC sempre estan a una dècada de distància. És una
tecnologia no provada i arriscada d’alt consum energètic,
que endarrereix l’eliminació gradual dels combustibles
fòssils; és exageradament cara, molt més que el simple
canvi vers una energia renovable7; i dista molt d’assolir la
reducció d’emissions que promet8.
Hidrogen: L’hidrogen és la panacea més recent
del sector, però en presentar l’hidrogen com a energia
renovable i verd, i es desvia l’atenció del fet que
actualment el 96% de l’hidrogen està basat en els
combustibles fòssils. Atès que no hi ha una CAC viable
comercialment a gran escala, i atès que les fuites de metà
són molt perjudicials per al clima i no poden evitar-se
completament, es continuarà emprant el gas fòssil, la
qual cosa tindrà greus conseqüències per al clima9. La
“promesa” d’un hidrogen verd comportarà l’expansió de
l’hidrogen que es basa en combustibles fòssils, gràcies a
importants inversions en infraestructura.

Gas: El lobby del gas mostra aquest combustible com
a respectuós amb el clima, tot i que allibera perilloses
quantitats de carboni i metà que són perjudicials per al
nostre clima; la creació de més infraestructura gasista fa
que Europa continuï tenint un sistema insostenible que
es basa en combustibles fòssils.
Captura i Emmagatzematge de Carboni (CEC):
Carta blanca per tal de mantenir viu el model energètic
actual. La idea és capturar i emmagatzemar sota terra
el CO2 procedent dels combustibles fòssils. Però la
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A França, les corporacions gasistes com Engie, GRTgaz
i Téréga promouen l’ús del gas com a font d’energia
“baixa en carboni”, sobretot per al transport, i fan tot el
possible per fomentar el “gas verd” i l’hidrogen (vegeu
quadre 1) com a part del paquet de recuperació, en nom
de la transició climàtica i la “sobirania energètica”11. Així,
el sector justifica l’èmfasi que s’ha posat en el paper que
duen a terme les infraestructures gasistes com a clau
per al desenvolupament del “gas net”.

A Portugal, el director executiu de la corporació
petroliera Partex va redactar el pla de recuperació
(vegeu apartat D). El document que en va resultar
col•loca l’hidrogen –una de les solucions preferides del
sector dels combustibles fòssils (vegeu quadre 1) – en
una situació destacada com a receptor dels fons de
recuperació10.

En l’àmbit de la Unió Europea, el lobby dels combustibles
fòssils ha exercit pressió, un mes rere l’altre, per incloure
les falses solucions en el Pla de Recuperació per a Europa
(anomenat Next Generation EU):

ABRIL

Maig

Els grups de pressió dels
combustibles fòssils,
incloent-hi Eurogas,
Hydrogen Europe i
ENTSO-G, van escriure a
les institucions de la UE
sol•licitant que els gasos
renovables i descarbonitzats
fossin “un pilar central
del paquet d’estímuls”12.
L’empresa espanyola de
gas Naturgy va enviar les
seves propostes per a la
recuperació econòmica
d’Europa a la comissària
d’energia, Kadri Simson,
entre les quals hi ha
l’augment dels “gasos
descarbonitzats” i el foment
dels projectes d’hidrogen13.

IOGP, el lobby internacional de productors de petroli i gas,
va pressionar alguns membres del parlament europeu
perquè donessin suport a la CAC i a l’hidrogen, i els va
instar a influir en la Comissió Europea perquè els atorgui
prioritat en el pla de recuperació14. El mateix dia, IOGP
es va reunir amb la comissària Simson, per promocionar
novament la CAC i l’hidrogen en el context de les ajudes
a la recuperació15. GD4S, que representa els operadors
del sistema de distribució de gas, incloent-hi Italgas i
GRDF, va demanar una reunió virtual amb la comissària
Simson per tal de “posar l’accent en el rol dels gasos
renovables” dins del pla de recuperació i en la importància
de la “xarxa gasista i els gasos nets”16. BusinessEurope
va escriure Simson per defensar la seva visió del pla de
recuperació, que inclou “un important suport públic que
contribueixi a desplegar tecnologies clau baixes en carboni”
com l’hidrogen i la CAC17. La Comissió per a la Transició
Energètica –entre els comissionats de la qual hi ha BP i
Shell– també va enviar a Simson les seves prioritats per a la
recuperació, incloent el suport públic a l’hidrogen18.
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Juny
Un grup de corporacions de
combustibles fòssils, entre
les quals hi ha ExxonMobil,
FuelsEurope, PGNiG, Eni i
GasNaturally, va escriure a
la presidenta de la Comissió
Europea, Ursula von der
Leyen, apressant-la perquè
“la UE inverteixi en totes les
tecnologies de l’hidrogen”, i
afegint que l’hidrogen basat
en gas fòssil és “de 2 a 5
vegades més econòmic que
l’hidrogen renovable”19.

Aquestes pressions, però, ja han donat resultats. En el
discurs que va fer sobre l’“Estat de la Unió” el mes de
setembre, la presidenta de la Comissió, von der Leyen, va
mostrar el seu suport perquè la UE doni suport a les “valls
d’hidrogen”. Abans, al juliol de 2020, el Consell Europeu va
decidir el pressupost de la UE per a 2021-2027 i el paquet
del Pla de Recuperació per a Europa (Next GenerationEU)
de 750.000 milions d’euros, amb el compromís de destinar
el 30% dels fons a l’acció climàtica20. El problema, però,
s’amaga en els detalls; tota la intriga que s’ha descrit fins
ara vol considerar les falses solucions que es basen en els
combustibles fòssils com a acció climàtica, i hi ha senyals
molt preocupants sobre l’èxit d’aquesta estratègia. Per
exemple, la Taxonomia de Finançament Sostenible (les
regles que defineixen quines inversions es consideren

“verdes”) pot obrir la porta a inversions més importants
en combustibles fòssils, i la taxonomia serà clau per a la
implementació dels fons de recuperació (i els rescats del
Banc Central Europeu, vegeu quadre 2). La taxonomia és
massa laxa i permet destinar fons públics a infraestructures
gasistes amb CAC. Encara pitjor: el lobby del gas fòssil –que
l’organització Reclaim Finance calcula que gasta de 68,8
a 82,9 milions d’euros a promoure el gas com a energia
“pont”21– ha augmentat la pressió per tal d’aconseguir un
últim canvi en la taxonomia i obrir els criteris per incloure
el gas com a recurs sostenible22. El paquet de recuperació
de la UE té el risc de ser una gran victòria per a les falses
solucions com el gas –així com per a la CAC i l’hidrogen– la
qual cosa comportaria que una part molt important del
subsidi públic es dediqui a infraestructura gasista.

B. Captació dels subsidis públics per la Covid-19

Totes aquestes iniciatives per aconseguir fons per pal•liar
la crisi de la Covid-19 –captant els fons d’emergència de
rescat i pressionant per imposar falses solucions en els
plans de recuperació– han fet efecte. Les corporacions
de combustibles fòssils, possiblement, s’embutxacaran
centenars de milions d’euros de subsidis públics en nom
de la recuperació de la Covid-19, tot i que la manca de
transparència no permet saber fins a quina xifra pujarà el
total dels ajuts23.

d’euros en garanties i préstecs per a corporacions
gestionat per l’ICO, però canalitzat a través de bancs
comercials privats (que tenen l’última paraula pel
que fa a les concessions). El 30% d’aquests diners
va beneficiar les grans empreses. L’ICO no publica a
qui o a què es destinen aquests fons, però la manca
de requisits mediambientals fa que es rescati les
corporacions de combustibles fòssils25. Al juliol, aquest
fons es va incrementar fins als 140.000 milions, i a
més se’n va aprovar un altre de 10.000 milions que va
gestionar el SEPI per assegurar la solvència d’indústries
“estratègiques”26. Petrolieres i gasistes espanyoles
com Cepsa, Repsol i Naturgy també han venut bons
mitjançant el Programa de Compres per l’Emergència
de la Pandèmia del BCE, amb intermediació del Banc
d’Espanya (vegeu quadre 2).

A l’ estat Espanyol, el Congrés no va establir cap
criteri d’exclusió ni va posar condicions climàtiques,
mediambientals o socials per als rescats que gestionen
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i la Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI)24. Al març de 2020 el
govern va anunciar un fons públic de 100.000 milions
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A Itàlia, la corporació petroquímica i d’enginyeria Maire
Tecnimont va rebre un préstec avalat per l’Estat de
365 milions d’euros com a part del pla governamental
de recuperació de la Covid-1927. I sembla que encara
n’hi haurà més: a l’agost de 2020 el ministre de
desenvolupament econòmic es va reunir amb executius
de les corporacions italianes de combustibles fòssils més
importants, incloent Enel, Eni i Snam, per tal de debatre
els projectes que el govern italià ha de presentar a la UE
per beneficiar-se del Pla de Recuperació per a Europa
i, per tant, dels fons europeus28. Alhora, Itàlia, dins del
programa de recuperació, ha concedit a la seva agència
de crèdit per a l’exportació, SACE, una capacitat financera
més gran, gràcies a garanties públiques. SACE és una de
les màximes defensores del sector dels combustibles
fòssils italià: el 2019, el sector del petroli i el gas va ser el
seu beneficiari més important (4.000 milions d’euros, que
equivalen al 34% del volum total de crèdits) i participa
en projectes gasistes molt controvertits a Moçambic,
GNL a l’Àrtic rus i la central tèrmica de carbó de Punta
Catalina a la República Dominicana29. Com que aquesta
garantia pública no inclou cap condicionat mediambiental
i SACE no especifica tots els projectes i corporacions
als quals secunda, hi ha un alt risc que dels diners de
la recuperació vagin a parar a mans de corporacions
de combustibles fòssils. Així mateix, el banc nacional
d’inversions italià, Cassa Depositi e Prestiti, llançarà un
programa de bons corporatius de 45.000 milions com a

part de la recuperació, que tampoc no està condicionat
al respecte pel medi ambient ni inclou detalls sobre els
beneficiaris, la qual cosa implica, al seu torn, la possibilitat
que aquests diners públics es facin servir per comprar
deute de les corporacions de combustibles fòssils30.
A França, no ha estat la mateixa indústria de
combustibles fòssils la beneficiària d’ajudes públiques,
sinó dos sectors dependents d’aquests combustibles
–el de l’aviació i l’automovilístic31– els que han rebut
un suport més directe a la crisi mitjançant préstecs i
subsidis amb el suport del govern. No obstant això,
s’ha fet una excepció amb el proveïdor de petroli i gas
Vallourec (que ja estava en crisi abans de la pandèmia)32
. Encara més, l’Agence des participations de l’Etat,
organisme governamental que s’encarrega de gestionar
l’accionariat de l’Estat, i el banc públic d’inversions,
Bpifrance, han rebut fons discrecionals per fer costat a
corporacions “estratègiques”, amb absoluta manca de
transparència o de criteris mediambientals. Mentrestant,
tot i que Total va anunciar que no rebria cap ajut públic,
la veritat és que s’ha beneficiat de la compra de bons
per part del BCE, mitjançant el Banque de France (vegeu
quadre 2)33. Recentment, també, el govern francès ha
anunciat un pla valorat en 7.200 milions d’euros per
impulsar la indústria de l’hidrogen, que donarà suport a
molts projectes desenvolupats per les corporacions de
combustibles fòssils34.

Quadre 2: El Banc Central Europeu al rescat dels gegants dels combustibles fòssils
El Banc Central Europeu (BCE), mitjançant el Pandemic
Emergency Purchase Program (PEPP) de 750.000 milions
d’euros, canalitza l’ajuda pública per l’emergència de
la Covid-19 vers les grans empreses, incloent-hi les
de combustibles fòssils35. Des de març de 2020, el
programa de compres d’actius empresarials (CSPP) ha
adquirit deute en forma de bons de corporacions com
Repsol, Shell, Eni, OMV, Total Capital, E.ON i Snam36. Al
juny, aquesta operació ja havia injectat més de 7.000
milions d’euros en el sector dels combustibles fòssils.
Això no és només rescatar les corporacions de fòssils
durant la pandèmia, també és invertir en la rendibilitat
futura. Com explica l’Observatori del Deute en la
Globalització, el BCE va comprar bons del gegant gasista
i petrolier Shell, el valor de mercat del qual s’havia
desplomat un 45% des de l’inici de 2020. La taxa de
rendiment dels bons de Shell (quan expirin d’aquí a 4, 8
o 12 anys) dependrà de la resiliència de la corporació, la
qual cosa significa que “el BCE està creant una relació en
què comparteix els riscos, o una aliança financera amb
el sector dels fòssils, i necessita que les corporacions
obtinguin bons resultats perquè puguin reemborsar el
valor nominal dels bons més els interessos”37.

Per expressar-ho d’una manera clara, en comprar
deute corporatiu de les empreses de combustibles
fòssils, les institucions de la UE són ara les primeres
interessades a recuperar els seus diners, la qual
cosa significa que tenen un interès creat per
promoure polítiques que contribueixin al fet que
aquestes corporacions assoleixin uns bons resultats
financers, almenys durant la dècada vinent. Aquestes
polítiques favorables als fòssils són, però, del tot
incompatibles amb les polítiques que calen per
lluitar contra l’emergència climàtica i amb el fet de
deixar els combustibles fòssils en el subsol. Aquesta
incoherència climàtica apareix per la manca de
criteris mediambientals i socials clars i vinculants en la
distribució de les ajudes públiques per l’emergència de
la Covid-19. El BCE delega als bancs centrals nacionals
la tasca de triar quines corporacions cal ajudar, però
no imposa requisits o restriccions en l’elecció de
la compra de bons corporatius (p. ex., el CSPP “no
discrimina en funció de les activitats d’emissió de
deute” i “no hi ha discriminació positiva o negativa
pel que fa a criteris mediambientals o socials38).
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C. Utilització de la crisi per endarrerir l’acció
climàtica i promoure la desregulació mediambiental
Ja sigui pressionant per endarrerir la posada en
funcionament de lleis climàtiques, reduint regulacions
mediambientals importants, o demandant l’ampliació
de projectes de combustibles fòssils, el sector no està
perdent l’oportunitat d’utilitzar la pandèmia per intentar
“retallar l’agenda Verda”, com de costum.

al clima43. La majoria de les seves demandes van ser
complagudes mitjançant un nou decret governamental,
que presenta una via ràpida per a les EIA, redueix
el temps per a la participació pública i modifica els
procediments d’autorització per a la conversió
carbó-gas i la infraestructura gasista.

En l’àmbit de la Unió Europea, el lobby de grans empreses
BusinessEurope, el Corporate Advisory Group del qual
inclou BP, ExxonMobil, Shell i Total, va escriure al març al
Consell Europeu demanant “la derogació temporal dels
requisits reguladors normals” i l’endarreriment de les
“iniciatives de la UE que poguessin incrementar costos per
a les corporacions ”39. A l’abril va escriure al vicepresident
de la Comissió, Frans Timmermans, sol•licitant que se
suspenguessin les iniciatives de la UE que no estiguessin
directament relacionades amb la crisi econòmica i sanitària,
incloent-hi elements fonamentals de l’European Green Deal
(Pacte Verd Europeu) com la Llei sobre el clima40. Naturgy
es va reunir amb la comissària d’energia Simson a l’abril per
demanar l’ampliació dels terminis per redactar els plans
nacionals sobre energia i clima “amb l’objectiu d’abordar els
desafiaments de la Covid-19” (p. ex., endarrerir la reunió de
2030 sobre objectius climàtics41).

Snam és un dels principals accionistes de TAP AG, la
corporació que construeix el gasoducte transadriàtic.
TAP va aconseguir que el regulador italià li autoritzés
una ampliació al juny de 2020 –l’última, al maig– per
completar la construcció del gasoducte de 4.500 milions
d’euros, després d’argumentar que la pandèmia podia
tenir efectes que escapaven del seu control. En realitat,
la Covid-19 ha servit per justificar els endarreriments de
TAP a causa de l’oposició local i els processos judicials44.
També hi ha hagut intents preocupants –fins ara
infructuosos– per part de la indústria de combustibles
fòssils de fer servir la pandèmia per aixecar la prohibició
de llicències de prospecció de gas i petroli al Mar
Adriàtic, efectiva des de 201945.
A França, l’inici de la pandèmia va provocar un rebuig
obert de les regulacions mediambientals i climàtiques
per part dels grups de pressió de les grans empreses
Afep (que entre els seus membres hi ha Engie, Total i
Shell46) i Medef47. Ben aviat aquest rebuig va donar pas
a una estratègia més insidiosa en què es presentaven
ells mateixos com a líders de la transició, mentre
continuaven fent pressió contra normes mediambientals
vinculants i promovent arranjaments tecnològics (amb
un cert èxit en endarrerir, per exemple, la supressió
de l’avantatge impositiu per als vehicles dièsel no de
carretera48). Al seu torn, una nova proposta climàtica
va desencadenar la resistència de la indústria fòssil: les
proposicions de la “Convenció Ciutadana del Clima”,
publicades al juny, incloïen la prohibició de sistemes de
calefacció que es basen en combustibles fòssils. El lobby
de calefacció que es basa en el petroli va argumentar
que no havien d’aplicar-se als sistemes que es basen
en un 70% de petroli i un 30% de biocombustibles, que
es ven com una “solució verda”, tot i que encara cal
determinar si tirarà endavant49.

A Itàlia, el sector de l’energia ha emprat la pandèmia
per reactivar les demandes de desregulació ambiental,
argumentant que això ajudaria a Itàlia a recuperar-se
de la crisi i a complir amb els seus objectius climàtics.
Confindustria, el grup més important de pressió
industrial italià, va demanar diverses vegades al Senat
que simplifiquessin els procediments d’Avaluació
d’Impacte Ambiental (EIA) com a part de la resposta del
govern davant la crisi42. Al març, Confindustria Energia
–que entre els seus membres hi ha Anigas, Assocarboni
i Unione Petrolifera– va publicar conjuntament amb
Snam un informe sobre infraestructura energètica per
a la recuperació d’Itàlia. En l’informe esmentat presenta
els canvis reguladors que es proposen, que inclouen una
reducció del temps de les EIA, procediments accelerats
per a les infraestructures energètiques i procediments
especials per als projectes –com els nous gasoductes
i terminals de GNL– que s’inclouen en el pla italià per
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D. Fàcil accés al sector de l’energia bruta
gràcies a la deterioració de la transparència
La pandèmia ha facilitat una reducció dràstica de la
transparència a tot Europa, ja que els interessos de la
indústria fòssil han utilitzat la Covid-19 com a esquer per
accedir a les institucions decisòries i influir-hi.

Exteriors, Josep Borrell, va nomenar assessora especial una
consellera d’Eni56.

Portugal va posar els seus plans de recuperació

directament en mans d’un cap petrolier. El govern va
encarregar al director executiu de la corporació de gas i
petroli Partex, Antonio Costa Silva, que redactés la “visió
estratègica” del pla per a la reconstrucció econòmica de
Portugal després de la Covid-1957. Després de reunir-se
amb el ministre de medi ambient per assegurar-li que la
seva posició com a directiu petrolier no seria incompatible
amb l’agenda climàtica, Costa Silva es va estrenar en el
paper de consultor –o “paraministre”– celebrant reunions
amb ministres i acompanyant el primer ministre a les
reunions amb diferents corporacions58. El dirigent petrolier
va assegurar que no hi havia cap conflicte d’interessos,
malgrat que el pla abasta àrees com la transició energètica,
la descarbonització i les infraestructures, i malgrat haver
mostrat públicament anteriorment la seva indignació per
la decisió del govern de bloquejar l’exploració de nous
jaciments de petroli i gas a l’Algarve59. El pla de recuperació
resultant –que prioritza l’hidrogen (vegeu l’apartat A)– ha
patit fortes crítiques per part dels grups ecologistes60.

En l’àmbit de la Unió Europea, entre el 23 de març i el 26 de
maig de 2020 es van registrar 25 reunions entre els intrigants
de la indústria de combustibles fòssils i autoritats d’alt nivell
de la Comissió encarregats de les polítiques climàtiques i
mediambientals50. Això comporta tres reunions setmanals
durant el període de confinament amb grans contaminants com
Total, Shell, FuelsEurope, Cefic e Hydrogen Europe. Els intrigants
de la indústria fòssil també van aconseguir la participació de
portaveus d’alt nivell en esdeveniments online per promocionar
falses solucions (vegeu quadre 1). Al maig, per exemple, la
trobada online promoguda pel lobby Eurogas va comptar amb la
intervenció del responsable alemany d’energia a la UE, el qual es
va manifestar clarament a favor que les polítiques europees que
promoguessin l’ús de l’hidrogen51. Al juny, la comissària Simson
va intervenir en una trobada virtual patrocinada per Shell52, i
al juliol va participar en dues sessions de fotos per a Shell i va
tuitejar fotos seves adornades amb el logo de la corporació
promovent l’hidrogen53. Aquest mateix mes, Simson i uns altres
dos comissaris van participar, juntament amb Hydrogen Europe,
en el llançament virtual de l’Aliança de l’Hidrogen per una Europa
Neta (que entre els seus membres hi ha Total, BP, Shell, Eurogas
i IOGP, entre d’altres) patrocinada per la Comissió54.

Itàlia també ha mantingut estretes relacions amb el sector

dels combustibles fòssils i diversos membres de l’executiu
–així com el cap de gabinet del comissari europeu per a
l’Energia–, van participar juntament amb el director executiu
d’Snam, en un seminari web que promovia la construcció
d’infraestructura energètica per a la recuperació d’Itàlia,
patrocinat per Snam i Cofindustria Energia al juliol61. A l’agost,
el ministre italià de desenvolupament econòmic es va reunir
amb executius del sector de combustibles fòssils per tal de
discutir els projectes que podrien presentar sol•licituds per
als fons de reconstrucció europeus (vegeu apartat B).

I no es tracta només de reunions i trobades amistoses amb
la indústria dels combustibles fòssils: a l’abril de 2020, en
ple auge de la pandèmia, la Comissió Europea va ignorar el
flagrant conflicte d’interessos i va nomenar assessor en banca
sostenible el fons estatunidenc BlackRock, un dels inversors
més importants del món en combustibles fòssils55. I al juliol,
el vicepresident de la Comissió Europea per a Assumptes

Quadre 3: Reducció de la transparència quan més la necessitem
Una tendència força preocupant a Europa és la reducció
de les regles de transparència i de la llibertat d’informació
durant la crisi de la Covid-19, just en el moment en què és
més necessari que mai l’escrutini públic. A Bulgària, Romania
i Hongria, els governs han duplicat o triplicat el temps que
tenen els ens públics per respondre les preguntes sobre
llibertat d’informació. Itàlia i Estat espanyol han anat encara
més lluny en suspendre totalment el dret a la informació62,
i França ampliava uns quants mesos els terminis de
resposta per a la informació sobre actuació dels lobbys i la
presentació de “declaració d’interessos” dels funcionaris63.
L’International Press Institute ha advertit que les anomalies
en el dret a la informació entorpien l’accés dels mitjans
de comunicació a la informació i protegien els governs de
l’escrutini i la crítica64.

la crisi, sinó a causa de la crisi”66. A l’abril de 2020 va exigir a
la Comissió i al Consell europeus que prenguessin totes les
decisions relacionades amb la pandèmia de la manera més
transparent possible, i va pressionar especialment perquè
rendissin compte de les decisions relatives al clima, facilitant
l’“accés públic efectiu als documents i els acords amb els
intrigants”, incloent-hi les reunions virtuals67. No obstant
això, al maig, la Comissió va declarar que les reunions
online amb les càmeres apagades no es registrarien com
a reunions amb el lobbys en el calendari dels comissaris68.
Al maig, la Defensora del Poble va assenyalar “prolongats
endarreriments en la informació sobre reunions i un nombre
molt inferior de reunions registrades”, així com la celebració
de reunions entre la Comissió i els diferents lobbys no
registrades d’acord amb el Registre de Transparència69.
També va obrir una recerca sobre la transparència de les
decisions del Consell relacionades amb la crisi i una iniciativa
estratègica que investigui la transparència de les mesures de
resposta a la Covid-19 del Banc d’Inversions Europeu70.

En l’àmbit de la Unió Europea, la transparència online sobre
les trobades de la Comissió amb els grups de pressió es va
anar endarrerint a mesura que la pandèmia s’estenia65. La
Defensora del Poble Europeu va instar les institucions de
la UE a mantenir “alts nivells de transparència, no malgrat
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Conclusió
Les corporacions de combustibles fòssils i els seus
grups de pressió han promogut les seves falses
solucions –dissenyades per mantenir l’estatus
quo de les indústries contaminants– com a part
de la recuperació de l’economia afectada per la
Covid-19, i han aconseguit captar diners públics per
al seu rescat, comprometent-nos amb l’ús de més
combustibles fòssils. Aquesta tendència és evident
a la UE i diversos dels estats membre, de la mateixa
manera que és evident la intenció del sector de
combustibles fòssils d’utilitzar la crisi sanitària
per endarrerir l’acció climàtica i pressionar per
aconseguir una desregulació ambiental. Aquesta
estratègia s’ha vist facilitada pel seu fàcil accés
als qui prenen les decisions al més alt nivell i les
relacions amistoses amb aquests, poc interessats
en els conflictes d’interessos. Alhora, durant la
pandèmia s’ha produït una important reducció del
nivell de transparència. Tots dos fets han format
una combinació perillosa.

injustificada influència. La pandèmia de la Covid-19
ha portat patiment, pèrdues i inseguretat econòmica,
i ha colpejat amb més força als qui ja estaven en
pitjor situació. Ens calen plans de recuperació que
se centrin en els interessos de les persones i del
planeta, no més rescats a grans empreses i a les
transnacionals que es beneficien de la destrucció del
clima. Però mentre els interessos de les poderoses
corporacions fòssils tinguin tanta influència i siguin
atesos per les esferes del poder, les decisions
d’aquestes reflectiran aquesta influència.
Per poder afrontar l’emergència climàtica i
assegurar que la política del clima i la recuperació
de la Covid-19 s’adrecin totalment vers l’interès
públic, quan dictem les nostres polítiques
hem d’ignorar els interessos del sector dels
combustibles fòssils, de la mateixa manera que
es van imposar restriccions a la indústria del
tabac. Els propers mesos i anys seran decisius per
determinar la forma de les nostres economies
i la nostra societat. Ara més que mai ens calen
polítiques lliures de combustibles fòssils.
Per aquest motiu exigim als nostres governants
i institucions democràtiques:

Els grans conglomerats d’empreses –incloent-hi els
de la indústria dels combustibles fòssils– són mestres
en l’art d’aprofitar les crisis, i part de les raons del
seu èxit és el seu accés privilegiat al poder i la seva

1
2
3

Instituir un tallafocs que acabi amb l’accés del sector dels
combustibles fòssils a la presa de decisions: que no facin reunions
amb els lobbys; que no tinguin cap seient en els ens assessors o d’experts;
que s’exclogui la participació dels centres de recerca governamentals.

4

Rebutjar les aliances amb la indústria de combustibles fòssils: que
no acceptin patrocinis o col•laboracions; que no formin part de plataformes
que incloguin representants del sector; que no allotgin ni assisteixin a
esdeveniments que organitzi el sector; que no acceptin donacions als
partits o als seus candidats71.

Abordar els interessos creats: que posin fi als conflictes d’interessos i a
les portes giratòries entre càrrecs públics i la indústria dels combustibles
fòssils; que no es donin ocupacions o llocs paral•lels, ni cap contracte a
consultors del sector.
Acabar amb el tractament preferent a la indústria de combustibles
fòssils: que no formi part de les negociacions sobre el clima; que no
participi de les delegacions governamentals en negociacions internacionals
o missions comercials; que no hi hagi més subsidis o incentius per a l’ús
de combustibles fòssils o activitats que promoguin o prolonguin l’ús de
combustibles fòssils.
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