До 2030 року Німеччина планує заборонити автомобілі на бензинових та дизельних двигунах. До продажу будуть допускатися лише такі транспортні засоби, які
не виділятимуть шкідливих викидів та не чинитимуть шкоди довкіллю.
Швеція є лідером у використанні енергії біомаси, яка складає близько 60%
відновлюваних джерел енергії та 25% від сукупного споживання енергії в країні.
Велика частина цієї енергії виробляється з біомаси, отриманої в результаті
роздільного збору та переробки сміття.
Досвід країн ЄС і Північної Америки свідчить, що сонячна енергія може
використовуватись у промисловому масштабі навіть уночі. В Іспанії та США є
підприємства, що в темний час доби генерують електроенергію з тепла,
накопиченого за день.
В Ісландії 70% енергії, що споживається, забезпечується за рахунок геотермальних джерел.
Португалія стала першою в Європейському Союзі країною, яка у травні 2016 року
впродовж 107-ми годин (майже 5 днів) споживала енергію виключно з альтернативних джерел. На цей період припали не лише вихідні, але й будні дні, коли
промисловість країни працювала на повну потужність.
Велика Британія та Німеччина найближчим часом планують стати лідерами
розвитку вітроенергетики, розміщуючи вітроелектростанції у морі.
Завдяки сильному вітру, одного літнього дня 2015 року в Данії продуктивність
вітрових ферм склала 140% від потреби країни в електроенергії. Це дало
можливість експортувати надлишок енергії до Німеччини, Норвегії та Швеції.
У 2014 році чиста енергія вітру становила 39% від усієї електричної енергії, яка
вироблялася в Данії за рік. Передбачається, що у 2020 році цей відсоток
зросте до 50%.
Із березня 2015 року вся електроенергія у Коста-Риці (Центральна Америка)
виробляється з альтернативних джерел енергії. У цій країні використовується
альтернативна енергія води, вітру, сонця та планується будівництво трьох
геотермальних станцій, що будуть використовувати тепло вулканів.
Підвищення енергоефективності в будівлях і скорочення споживання енергії
загалом є необхідною передумовою для впровадження джерел чистої енергії.
Це перший і обов’язковий етап заміщення викопних вуглецевих видів палива,
який робить можливим сам процес переходу на чисті і безпечні види енергії.
Підтверджуючи важливість енергії, англійський письменник-фантаст Артур
Кларк, багато наукових прогнозів якого збулися, стверджував, що до 2016 року всі
валюти світу будуть витіснені універсальним еквівалентом у вигляді одиниці
вимірювання спожитої енергії, кВт • год.
Економія 1% енергії у світі або заміна 1% викопного палива на альтернативні
джерела енергії означали б скорочення викидів парникових газів на 396 млн т, що
приблизно відповідає спалюванню 200 млрд м3 газу.

В Україні частка відновлюваної енергії становить близько 3% від загального енергоспоживання країни. Найпоширенішими
джерелами чистої енергії є: біомаса, енергія води, сонця та вітру. Стрімкий розвиток фахівці прогнозують енергії біомаси, яка
використовується у всьому світі і є одним з найперспективніших джерел чистої енергії в Україні. Сьогодні частка біомаси в
енергетиці нашої країни становить 2%, і вона має усі передумови зрости до 9% у 2020 році.

