
CARTA GLOBAL DE L'ENERGIA 
PER UN DESENVOLUPAMENT ENERGETICAMENT SOSTENIBLE 

 
Preàmbul 
 
La Coalició Mundial per la Sostenibilitat Energètica, 
 
Considerant el paper cabdal que l'energia juga arreu del món  en el desenvolupament 
econòmic i social 
 
Tenint en compte la necessitat d'incrementar els serveis energètics especialment als països 
en desenvolupament 
 
Desitjant mitigar i prevenir els impactes globals i locals adversos deguts a la conversió 
d'energia, el seu emmagatzematge, la seva transmissió i el seu ús, sobre la salut humana i 
sobre el medi ambient, incloent-hi totes les espècies vivents 
 
Destacant especialment les implicacions climàtiques de l'increment de les concentracions 
atmosfèriques de gasos hivernacle, tal com han establert el Programa de les NNUU sobre 
Medi Ambient, el Panel Internacional sobre el Canvi Climàtic, el Comitè Intergovernamental de 
Negociació, l'Organització Meteorològica Mundial i l'Organització Mundial de la Salut 
 
Proposa que la Carta Global de l'Energia sigui adoptada com una Convenció Internacional o 
com un Protocol de la Convenció sobre el canvi Climàtic 
 
Proposa a més que els principis i els objectius de la Carta Global de l'Energia siguin adoptats 
pels governs dels estats-nació i les autoritats, independentment que la Carta esdevingui part 
de les lleis internacionals.  
 
Objectius 
 
La Carta Global de l'Energia té els següents objectius: 
 
(a)  actuar com a infrastructura per una estratègia energètica mundial destinada a 

programes concertats a nivell internacional, regional i nacional que tinguin com a 
finalitat un desenvolupament econòmic i social sostenible i harmoniós que asseguri la 
supervivència de totes les espècies vivents en una biosfera intacte; 

 
(b)  instar als governs a donar la més gran prioritat a l'ús racional de l'energia, l'eficiència 

energètica i a les tecnologies energètiques renovables, netes, segures i sostenibles en 
els programes de desenvolupament i implementació internacionals, regionals i 
nacionals, a una escala comparable a les inversions de les empreses elèctriques, o a 
les inversions dels programes de defensa i de l'espai; 

 
(c)  promoure un pla d'acció per assegurar que els serveis que l'energia pot proveir siguin 

assequibles en quantitats suficients a un cost a l'abast per a tots els éssers humans 
per a satisfer les seves necessitats de desenvolupament; i 

 
(d)  proposar l'establiment d'una agència per a la sostenibilitat energètica, conjunta entre 

les Nacions Unides i les Organitzacions No Governamentals, per a la realització i el 
seguiment de la Carta Global de l'Energia. 

 
 



La Carta Global de l'Energia proclama els següents principis: 
 
1.   L'establiment d'objectius, polítiques, programes i altres accions per a reduir les 

emissions derivades de l'energia i legislar estàndards de qualitat i d'etiquetatge pels 
serveis i sistemes energètics d'acord amb la millor pràctica internacional. 

 
2. L'establiment de guies indicadores i metodologies estàndard d'avaluació a nivell 

internacional per a la determinació dels efectes externs i dels costos i riscos al llarg de 
tota la vida útil dels sistemes energètics, tenint en compte els danys al medi ambient, a 
la salut humana i altres danys causats per activitats relacionades amb l'energia. 

 
3. L'establiment d'estratègies i plans globals, regionals, nacionals i locals per a millorar 

l'eficiència energètica, els controls de seguretat, el manejament dels residus i la 
reducció de les emissions al llarg dels processos de conversió, emmagatzematge, 
transport i ús de totes les formes d'energia. 

 
4. L'establiment de programes globals, regionals, nacionals i locals per a la substitució de 

les fonts d'energia  exhauribles per tecnologies energètiques sostenibles 
ecològicament més benignes. 

 
5. En base a les guies indicades al Principi 2, proveir un sistema de preus que contempli 

els costos totals, emparellat amb un sistema per a la compensació dels danys externs 
ocasionats per qualsevol activitat relacionada amb l'energia, incloent la deposició dels 
residus i el desmantellament, per tal de reflectir els costos totals socials i ecològics de 
la producció i ús de l'energia al llarg de tota la seva vida útil. 

 
6. La creació d'un fons dedicat a l'energia, on s'hi assignarien contribucions provinents 

dels costos externs i d'altres recursos per a finançar les millores en eficiència 
energètica i les  tecnologies energètiques ecològicament més adequades i a l'abast, 
amb arranjaments específics pels països en procés de desenvolupament. 

 
7. La promoció, el seguiment i la revisió de la implementació d'estratègies i programes 

sota el paraigües de la Carta Global de l'Energia i el desenvolupament de mecanismes 
d'inversió i instruments de finançament adequats, que impliquin tan el sector públic 
com el privat en sinèrgia l'un amb l'altre. 

 
8. La promoció de la cooperació arreu del món i del bescanvi de tecnologia, experiència, 

educació, programes d'instrucció, informació, estadístiques i dades sobre les 
tecnologies energètiques a l'abast ecològicament més adequades, comportament 
humà ecològicament conscient, eficiència energètica i estalvi de recursos energètics, 
normes de rendiments, codis de seguretat, així com costos energètics totals en termes 
absoluts i relatius i mètodes d'internalització dels costos externs. 

 
 
Per comentaris, suggeriments i qüestions relacionades amb la Carta Global de l'Energia i amb 
la Coalició Mundial per a la Sostenibilitat Energètics, contactar amb el Capítol Català de la 
C.M.S.E., c/o GCTPFNN, Apartat de Correus 10095, 08080 Barcelona, Catalunya (Espanya). 


