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Αξιότιμε κε. Πρόεδρε Juncker,
Αξιότιμε κε. Αντιπρόεδρε Katainen,

Ως αντιπρόσωποι προοδευτικών εταιρειών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που
εργάζονται στις Βρυξέλλες για την προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
υποδεχτήκαμε με χαρά την υπόσχεση σας για βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
και αύξηση των επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με τον όγκο
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη να αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των επιπέδων του 2007,
είναι προφανές πως υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από τις επιχειρήσεις για τις επενδύσεις
στην Ευρώπη.
Οι επιλογές που πρόκειται να γίνουν τώρα, στο Πακέτο Επενδύσεων, δίνουν τη δυνατότητα
ουσιαστικής αλλαγής αυτού του δυσάρεστου επενδυτικού περιβάλλοντος. Όμως θα ήταν
λάθος η αναζήτηση της ανάπτυξης με κάθε κόστος. Η Νέα Αναφορά Κλίματος και Οικονομίας
δείχνει ότι η περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά ωφέλιμη ανάπτυξη είναι εφικτή, δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία. Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε ότι για να αποφέρει τα
μέγιστα και να βελτιώσει άμεσα την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, το Πακέτο Εργασίας,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρέπει να επιτύχει σε δύο δοκιμασίες – κλειδιά:
Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση της πρωτότυπης επιστολής που απέστειλε το European Alliance to Save Energy.
Τη μετάφραση επιμελήθηκε το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης –
ΙΝΖΕΒ.ORG στα πλαίσια της συνεργασίας του EU-ASE.



Αντίκτυπος – Το πακέτο θα πρέπει να εστιάζει σε τομείς και έργα που μπορούν να
αποδώσουν αναπτυξιακά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να
μεγιστοποιήσουν τη χρήση των υπό- αξιοποιημένων δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής
οικονομίας, έχοντας παράλληλα τη δυναμική δημιουργίας πολλών θέσεων εργασίας.



Βιωσιμότητα – Το πακέτο πρέπει να είναι ευρέως βιώσιμο, να αποφέρει
μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη από τη βελτίωση της επιχειρηματικής
ανταγωνιστικότητας, ορατή ανάκτηση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών και να
συμβάλλει στην βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς της ευρωπαϊκής
οικονομίας.

Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να συμβάλλει και στους δύο παραπάνω τομείς.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας προτρέπουμε να συμπεριλάβετε στο Πακέτο Εργασίας,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένα ξεκάθαρο στόχο αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην
Ευρώπη και μία δέσμευση αύξησης των οικονομικών παροχών για τεχνική υποστήριξη και
πρόσβαση σε δάνεια χαμηλού κόστους ώστε να μπορέσουν τα Κράτη – Μέλη να αναπτύξουν
ένα ισχυρό δίκτυο προγραμμάτων και έργων.
Επίσης, είναι απαραίτητη η δέσμευση για τη συνέχιση της θεσμοθέτησης «έξυπνης»
νομοθεσίας, όπως η Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (Ecodesign Directive) που σύμφωνα με
ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μειώσει τους λογαριασμούς του Ευρωπαίου
καταναλωτή κατά περίπου 110 δις € ανά έτος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της
αύξησης των εσόδων στους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου κατά 54 δις € μέχρι το
2020, για την περεταίρω βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
Το Πακέτο Επενδύσεων πρέπει να εστιάζει στην υπέρβαση των εμποδίων που έχουν
διαπιστωθεί ότι παρακωλύουν τα υπάρχοντα υποστηρικτικά σχέδια και ταυτόχρονα να
παρέχει ευελιξία στη χρηματοδότηση τεχνολογιών που συνδυαζόμενες θα παρέχουν
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Υπάρχουν προφανείς συνέργειες μεταξύ ψηφιακών
τεχνολογιών, έξυπνων δικτύων και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης σε κτιριακές ή
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνεκτιμηθούν.
Τέλος, για να ενσωματωθεί πραγματικά η ενεργειακή απόδοση στην ευρωπαϊκή οικονομία,
σας προτρέπουμε να συμπεριλάβετε την αύξηση της ενεργειακής παραγωγικότητας στα
Κράτη – Μέλη ως μέρος των ευρύτερων δομικών μεταρρυθμίσεων υπό συζήτηση. Με τον
τρόπο αυτό, το Πακέτο θα συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βελτίωση της ευρωπαϊκής
οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα και εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ανά την
Ευρώπη.
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