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Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2014

Αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Στόχους του 2030 σχετικά με την
Ενεργειακή Απόδοση – απόφαση για αύξηση άσκησης πίεσης με στόχο να επιτευχθούν
ισχυρά μέτρα για τα Κτίρια.
To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τους στόχους του για το πακέτο Κλίματος και Ενέργειας του
2030 και επέλεξε ως ενδεικτικό στόχο Ενεργειακής Απόδοσης το ποσοστό μείωσης κατά 27%. Είναι μία
θλιβερή συμφωνία που υστερεί στην πρόταση που έκανε η Επιτροπή τον Ιούλιο.
Οι εταιρείες μέλη του EuroACE έχουν συστηματικά κάνει εκκλήσεις για ένα δεσμευτικό στόχο Ενεργειακής
Απόδοσης σε ποσοστό 40% καθώς είναι αποδεδειγμένο το όφελος που η Ε.Ε. μπορεί να αποκομίσει.
Το EuroACE είναι επίσης πεπεισμένο πως η αναβάθμιση των ενεργειακά σπάταλων κτιρίων πρέπει είναι
βασικό σημείο της προσπάθειας που αφορά στην κλιματική και ενεργειακή πολιτική και μπορεί να
αποτελέσει την καλύτερη λύση στην ενεργειακή κρίση που βιώνει η Ευρώπη. Οι εταιρείες του χώρου έχουν
ζητήσει καθαρές πολιτικές και μακροχρόνιους στόχους για να υπάρξει σταθερότητα στην αγορά. Η απόφαση
αυτή των Αρχηγών Κρατών της Ε.Ε. απλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά.
«Αυτό δεν είναι αρκετό!» είπε ο Adrian Joyce, Γενικός Γραμματέας του EuroAce «Παρά το σημαντικό αριθμό
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μελετών που αποδεικνύουν την οικονομικά αποδοτική προοπτική διαμέσου υψηλότερων στόχων
ενεργειακής απόδοσης, οι 28 Αρχηγοί Κρατών απέφυγαν τη θέσπιση ενός δυναμικού στόχου Ενεργειακής
Απόδοσης. Ένας πιο ισχυρός στόχος θα μπορούσε να ενδυναμώσει τις επενδύσεις σε έναν τομέα που έχει
πληγεί όπως αυτόν της Κατασκευής και να δώσει όχι μόνο ώθηση αλλά και πολλαπλά οφέλη μέσω της
μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης, να ενδυναμώσει τα δημόσια έσοδα και να βελτιώσει την υγεία των
πολιτών της Ε.Ε»
Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρουν πως η Επιτροπή θα προτείνει “τομείς προτεραιότητας όπου
σημαντικά οφέλη από την ενεργειακή απόδοση μπορούν να υπάρξουν”. Έχοντας ως δεδομένο πως το
υψηλό ποσοστό του 40% που καταναλώνουν τα κτίρια στην Ευρώπη, τα κτίρια θα έπρεπε να βρίσκονται ως
σημείο προτεραιότητας στην αναθεώρηση της νομοθεσίας, όπως αυτή έχει τεθεί με την Οδηγία για την
Ενεργειακή Απόδοση και την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.
Τα Κτίρια παίζουν βασικό ρόλο στην ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. καθώς και στα υψηλά κόστη εισαγωγών
ενέργειας. Ένα πρόγραμμα ανακαίνισης των κτιρίων, το οποίο θα έχει ως οικονομική βάση μόλις το 1/4 απ’
όσα ξοδεύουν τα Κράτη Μέλη για τις εισαγωγές ενέργειας (Τα Κράτη Μέλη συνολικά ξοδεύουν 1.1 δις κάθε
μέρα σε εισαγωγές ενέργειας), θα μπορούσε να θέσει τις χώρες Κράτη Μέλη στη σωστή κατεύθυνση για να
μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες του κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε. σε ποσοστό 80% μέχρι το 2050.
Δείτε τα Infographics του EuroACE’s σχετικά με την επίδραση των Κτιρίων και της Ενεργειακής Εξάρτησης:
www.euroace.org
Κατεβάστε την επιστολή του EuroACE και άλλων σχετικών με τα κτίρια Οργανισμών και Φορέων που
στάλθηκε στους 28 Αρχηγούς των Κρατών Μελών με αφορμή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: www.euroace.org
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A study by E3Mlab, which also provides the European Commission’s central energy modelling, shows that on the contrary a trio of
binding targets, 30% energy efficiency, 30% renewable energy share and 40% GHG emission reductions, is in fact no more expensive than
a GHG target alone, and delivers much higher energy security, economic and environmental benefits. Another other study, lead by the
Fraunhofer ISI, shows that energy efficiency substantially brings down system costs, and thus facilitates higher renewable energy shares.
More information: www.energycoalition.eu
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Σχετικά με το EuroACE:
Το EuroACE αντιπροσωπεύει κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, τη διανομή και την εγκατάσταση προϊόντων και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας
στα κτίρια. Τα μέλη του EuroACE απασχολούν περισσότερα από 300.000 άτομα και έχουν
περισσότερες από 770 εγκαταστάσεις παραγωγής και τη έδρα των γραφείων τους στην ΕΕ. Η
αποστολή του EuroACE είναι να συνεργαστούν με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να βοηθήσει την
Ευρώπη να κινηθεί προς μια πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας στα κτίρια και να συμβάλλει με
αυτόν τον τρόπο στις δεσμεύσεις της Ευρώπης που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, την
ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.
Website: www.euroace.org

Σχετικά με το Renovate Europe Campaign:
Το Renovate Europe Campaign ξεκίνησε το 2011 και είναι μία πρωτοβουλία του EuroACE. Φιλοδοξία
είναι να μειώσει την ενεργειακή ζήτηση του κτιριακού αποθέματος της Ευρώπης σε ποσοστό 80%
μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα ενεργειακής ζήτησης του 2005.
Website: www.renovate-europe.eu
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