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Andrew Broad: Η συμφωνία του Tέρνμπουλ με τους εξαγωγείς 
φυσικού αερίου δεν θα ρίξει τις υψηλές τιμές της ενέργειας

Ο ι προσπάθειες του πρωθυ-
πουργού να διασφαλίσει την 
επαρκή διάθεση φυσικού αε-
ρίου δεν λύνουν το πρόβλη-

µα των υψηλών τιµών της ενέργειας, 
δήλωσε ο βουλευτής της οµοσπον-
διακής κυβέρνησης Andrew Broad. 
Ο Malcolm Turnbull θα συναντού-
σε και πάλι τους εξαγωγείς φυσικού 
αερίου χθες, για να βελτιώσει τις 
λεπτοµέρειες της κοινής συµφωνίας 
που υποχρεώνει τις εταιρίες να κα-
λύψουν την εγχώρια ζήτηση τα επό-
µενα δύο χρόνια. Ωστόσο, ο βουλευ-
τής των Εθνικών που εκλέγεται στην 
περιφέρεια του Mallee, δήλωσε ότι 
η συµφωνία δεν λύνει το πρόβληµα. 
«Ο πρωθυπουργός είναι πολύ δυνα-
µικός και έχει παρέµβει αποφασιστι-
κά για να βρεθεί µια λύση. Πρέπει να 
τον υπερασπιστούµε. Αυτό που προ-
σπαθεί να κάνει είναι να αυξήσει την 

προσφορά, αλλά οι ενέργειες του δεν 
φαίνεται να επηρεάζουν τις υψηλές 
τιµές που πληρώνουν οι καταναλω-
τές», δήλωσε ο κ. Broad στο ABC.

«Όλα όσα έχουµε κάνει για το φυσι-
κό αέριο µέχρι τώρα δεν έχουν µει-
ώσει τις τιµές ούτε για τις επιχειρή-
σεις ούτε για τα νοικοκυριά «, είπε ο 
κ. Broad που από την πρώτη οµιλία 
του προς το κοινοβούλιο, υποστήριξε 
σταθερά ότι ένα ποσοστό του αερίου 
που τώρα εξάγεται πρέπει να παρα-
µένει στην Αυστραλία και να προορί-
ζεται για οικιακή χρήση. «Έχουµε µια 
επιτυχή πολιτική διαχείρισης στη ∆υ-
τική Αυστραλία εδώ και πολύ καιρό, 
και υποστηρίζεται από το Φιλελεύθε-
ρο Κόµµα, το Εθνικό Κόµµα και το 
Εργατικό Κόµµα. ∆εν βλέπω κανένα 
λόγο, γιατί δεν θα πρέπει να εφαρµο-
στεί και στις Ανατολικές Πολιτείες η 

πολιτική αυτή.» Η πολιτική της ∆υτι-
κής Αυστραλίας στο ενεργειακό υπο-
χρεώνει τους εξαγωγείς να διαθέτουν 
το 15% της συνολικής παραγωγής 
για τις ανάγκες των πολιτών και των 
επιχειρήσεων της Πολιτείας. Ο κ. 
Broad δήλωσε ότι θέσπιση ορίου θα 
οδηγούσε σε µείωση των τιµών και 
στις Πολιτείες της Νέας Νότιας Ουα-
λίας και του Κουίνσλαντ.

Ο κ. Broad, ο οποίος προεδρεύει στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, απέρριψε επίσης τις προτάσεις 
ότι η κατανοµή του GST θα µπορούσε 
να αλλάξει για να αναγκάσει αποτελε-
σµατικά τις Πολιτειακές κυβερνήσεις 
να άρουν τις υφιστάµενες απαγορεύ-
σεις στην έρευνα του φυσικού αερίου 
. «∆εν νοµίζω ότι θα είναι επιτυχές 
µια οµοσπονδιακή κυβέρνηση να 

προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει το 
GST ως µηχανισµό για να ασκήσει 
πιέσεις στις Πολιτειακές κυβερνή-
σεις, δεν νοµίζω ότι οι ψηφοφόροι σε 
αυτές τις Πολιτείες θα εκτιµούσαν µια 
τέτοια παρέµβαση», είπε ο κ. Andrew 
Broad.

Τα πλοία του Πολεµικού Ναυτικού θα έχουν τεχνολογία που θα 
τα προστατεύει από τους πυραύλους µέσης και µεγάλης απόστασης
Η Αυστραλία θα εξοπλίσει τα υψηλής τεχνολογίας 
πολεµικά πλοία που θα ναυπηγήσει µελλοντικά µε 
την ικανότητα να καταρρίψουν πυραύλους µέσης 
και µεγάλης απόστασης, καθώς οι ανησυχίες για 
τη Βόρεια Κορέα και άλλες περιφερειακές απειλές 
αυξάνονται. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το 
τελευταίο σύστηµα διαχείρισης µάχης, το Aegis 
της Lockheed Martin θα εγκατασταθεί στις εννέα 
νέες φρεγάτες του Πολεµικού Ναυτικού. Ο Μά-
κλολµ Τέρνµπουλ ανακοίνωσε επίσης ότι η SAAB 
Australia θα κατασκευάσει ένα νέο σύστηµα που θα 
επιτρέπει την επικοινωνία του συστήµατος Aegis 
µε το ραντάρ που αναπτύχθηκε από την εταιρεία 
CEA Technologies της Canberra. Τα πλοία των 35 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων θα σχεδιαστούν κατά 
κύριο λόγο για να αντιµετωπίσουν τις απειλές από 
υποβρύχια αλλά και για να ενισχύσουν την πυραυ-
λική άµυνα.
«Αυτή η απόφαση εξοπλίζει τα µελλοντικά ναυτι-
κά σκάφη µας µε την καλύτερη τεχνολογία στον 

κόσµο», δήλωσε ο κ. Τέρνµπουλ και πρόσθεσε  

«θα διατηρήσει θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει 

την οικονοµία, δίνοντας ταυτόχρονα στο Ναυτικό 

την τεχνολογία για την αντιµετώπιση µιας σειράς 

απειλών. «Τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή 

µας έχουν αποδείξει ότι οι µελλοντικές φρεγάτες 

της Αυστραλίας πρέπει να είναι άρτια εξοπλισµέ-
νες για να υπερασπιστούν την χώρα σε περίπτωση 
επίθεσης πυραύλων µέσης και µεγάλης εµβέλειας. 
Ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ έκανε την ανακοίνωση 
στα εγκαίνια του µεγαλύτερου ναυτικού συνεδρίου 
που έχει γίνει ποτέ στην Αυστραλία, στο Darling 
Harbour. «Ως πρωθυπουργός, είµαι αποφασισµέ-
νος να κρατήσω τους Αυστραλούς ασφαλείς», είπε. 
«Εξοπλίζοντας το Πολεµικό Ναυτικό µας µε την κα-
λύτερη τεχνολογία διαχείρισης µάχης διασφαλίζει 
ότι θα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε κάθε απειλή 
από τον αέρα και τη θάλασσα». Την προηγούµενη 
εβδοµάδα πρώην ανώτερος αξιωµατούχος του Πε-
νταγώνου προειδοποίησε ότι η Αυστραλία πρέπει 
να προετοιµαστεί για πιθανή επίθεση από τη Βό-
ρεια Κορέα. Ο ∆ρ Μπραντ Ρόµπερτς δήλωσε στο 
ABC ότι η Αυστραλία δεν χρειάζεται να εγκαταστή-
σει το ακριβό αµερικανικό χερσαίο σύστηµα πυ-
ραυλικής άµυνας, αλλά θα πρέπει να ενισχύσει τα 
πολεµικά της πλοία µε αντιπυραυλική τεχνολογία.




