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Πρόσκληση για υποβολή πρότασης για ένα δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2030 υπό το
πρίσμα της επικείμενης επανεξέτασης της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση του Ιουλίου του 2014
Αγαπητέ Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barroso,
Αγαπητέ Επίτροπε Oettinger,
Αγαπητέ Επίτροπε Hedegaard,
Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή προσβλέπουμε στην επικείμενη αναθεώρηση της προόδου σχετικά με το στόχο της ενεργειακής απόδοσης του 2020. Η σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία επισημαίνει
τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης είναι το πιο ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό
μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στους περισσότερους τομείς. Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ)
είναι σήμερα σε θέση να παρέχει κίνητρα στον ηλεκτρισμό και σε μέρη του βιομηχανικού τομέα, ενώ άλλοι τομείς, όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, το εμπόριο, οι υπηρεσίες και τα ιδιωτικά νοικοκυριά δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για μια νέα πολιτική ενεργειακής απόδοσης και
ένα νέο στόχο. Για το λόγο αυτό, οι υπογράφοντες αυτή την επιστολή συμμερίζονται την άποψη ότι η επικείμενη αναθεώρηση της προόδου της επίτευξης του στόχου της ενεργειακής απόδοσης του 2020, θα
πρέπει να περιέχει πρόταση για ένα δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2030. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να τονίσουμε γιατί η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της
πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο έως το 2030 και μετέπειτα, σε ένα κοινό
πλαίσιο που θα περιλαμβάνει επίσης ένα φιλόδοξο και εφικτό στόχο για τα αέρια του θερμοκηπίου και
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ στόχο και θα διευκολύνει την αυξημένη δυναμικότητα
διασύνδεσης.
Καταρχάς, ο στόχος της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας 20% έως το 2020 πρέπει να εκπληρωθεί. Εάν είναι
απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου του 2020, θα πρέπει να επιταχύνουμε και να στοχεύσουμε σε μια
φιλόδοξη εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών και μέτρων, καθώς επίσης και στην καλύτερη αξιοποίηση
των συστημάτων χρηματοδότησης και υποστήριξης της προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπρόσθετα, η επικείμενη αναθεώρηση της προόδου του στόχου της ενεργειακής απόδοσης για το 2020
θα πρέπει να περιέχει πρόταση για ένα δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση για το 2030. Ο στόχος είναι απαραίτητος για να τονίσει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης, ενώ μια ισχυρή πολιτική δέσμευση είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της αναγκαίων πολιτικών και μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Καλούμε την Επιτροπή να καταθέσει μια τέτοια πρόταση τον Ιούλιο του 2014 πριν από τις θερινές διακοπές και σε εύλογο χρόνο ώστε να εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Η πρόταση θα
πρέπει να αντανακλά μια μοντελοποίηση των σεναρίων της Έκθεσης Επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει το πακέτο θέσεων για το 2030, καθώς επίσης και την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
ένα στόχο ενεργειακής απόδοσης. Αυτό θα παρέχει στα Κράτη Μέλη μια σταθερή και αναγκαία βάση για
τον καθορισμό της τελικής τους θέσης, στη βάση των οποίων μπορεί να ληφθεί η απόφαση σχετικά με την
πολιτική της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση για το 2030.
Ο στόχος για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 2030 θα πρέπει να είναι φιλόδοξος και να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη μετατροπή του ενεργειακού συστήματος, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 80-95% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Επίσης,
ο στόχος πρέπει να διασφαλίζει την απόλυτη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με ένα σενάριο αναφοράς, όπως εφαρμόστηκε και για το στόχο ενεργειακής απόδοσης του 2020. Αυτό είναι ζωτικής
σημασίας για να επιτευχθεί η αναγκαία μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό τρόπο και για να εξασφαλιστεί η υψηλή ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Τέλος, εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του 2020, η αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να
παρουσιάσει νέες, κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές και μέσα για την ενεργειακή απόδοση σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερες και πιο οικονομικές λύσεις από τα εθνικά μέσα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι υπογράφοντες αυτή την επιστολή, έχουν την πεποίθηση ότι μια φιλόδοξη πολιτική για την ενεργειακή απόδοση για την περίοδο έως το 2030 θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα και θα οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Επομένως, η επικείμενη αναθεώρηση της προόδου του στόχου της ενεργειακής απόδοσης του 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει μία πρόταση για ένα δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση για το 2030, τον Ιούλιο του
2014. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτή την ευκαιρία.
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