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Ενεργειακή απόδοση

Η μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας αποκτά διαρκώς αυξανόμενη
σημασία στην ΕΕ. Το 2007 οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν ως στόχο τη μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ κατά 20 % έως το 2020. Το 2018, στο πλαίσιο της
δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», καθορίστηκε νέος
στόχος για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 32,5 % έως το 2030.
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε,
η Ένωση συμφώνησε να μειώσει ταχύτατα την εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά
καύσιμα πολύ πριν από το 2030, επιταχύνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα
μέτρα ενεργειακής απόδοσης αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως μέσο, όχι
μόνο για την επίτευξη βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση
των δαπανών για εισαγωγές, αλλά και για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας
της ΕΕ. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί, συνεπώς, στρατηγική προτεραιότητα για
την Ενεργειακή Ένωση και η ΕΕ προάγει την αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή
απόδοση». Το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 και για την περίοδο μετά το
2030 είναι υπό συζήτηση.

Νομική βάση

Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Επιτεύγματα

Α. Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση
1. Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση: Ορίζων 2020
Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον
Δεκέμβριο του 2012, απαιτούσε από τα κράτη μέλη να ορίζουν ενδεικτικούς εθνικούς
στόχους ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επετύγχανε
τον πρωταρχικό στόχο της περί μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % έως
το 2020. Σε απόλυτες τιμές η ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ έως το 2020 δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 1 474 και τα 1078 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου
για πρωτογενή και τελική ενέργεια αντιστοίχως. Τα κράτη μέλη ήταν ελεύθερα να
καταστήσουν αυστηρότερες αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις στην προσπάθειά τους να
εξοικονομήσουν ενέργεια. Η οδηγία εισήγαγε επίσης μια δεσμευτική δέσμη μέτρων,
ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, ενώ επίσης
όριζε νομικά δεσμευτικούς κανόνες για τους τελικούς χρήστες και τους προμηθευτές
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ενέργειας. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να δημοσιεύσουν τα τριετή εθνικά σχέδια δράσης
τους για την ενεργειακή απόδοση.
2. Αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση: Ορίζων 2030
Μία από τις βασικές αρχές της Ενεργειακής Ένωσης είναι η εξασφάλιση
«προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση», προκειμένου να επιτευχθεί ασφαλής,
βιώσιμος, ανταγωνιστικός και οικονομικά προσιτός ενεργειακός εφοδιασμός στην ΕΕ.
Στην αναθεωρημένη οδηγία, η Επιτροπή πρότεινε έναν φιλόδοξο στόχο ενεργειακής
απόδοσης στο 30 % για το 2030. Τον Ιανουάριο του 2018 το Κοινοβούλιο τροποποίησε
την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή
απόδοση, σε μια προσπάθεια να γίνει η πρόταση συνολικά πιο φιλόδοξη. Έπειτα
από διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, επιτεύχθηκε συμφωνία τον Νοέμβριο του
2018, η οποία θέτει ως στόχο τη μείωση της τελική τελικής κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας κατά 32,5 % έως το 2030 σε επίπεδο ΕΕ (σε σύγκριση με τις προβλέψεις
κατανάλωσης ενέργειας για το 2030). Σε απόλυτες τιμές, η ενεργειακή κατανάλωση της
ΕΕ έως το 2030 δεν πρέπει θα υπερβαίνει τα 1 128 και τα 846 εκατομμύρια τόνους
ισοδύναμου πετρελαίου για πρωτογενή και τελική ενέργεια αντιστοίχως, σε σχέση με τις
βασικές προβλέψεις του 2007. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να θέσουν
σε εφαρμογή μέτρα ώστε να μειωθεί η ετήσια κατανάλωση ενέργειάς τους κατά μέσο
όρο 4,4 % έως το 2030. Για την περίοδο 2021-2030, κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να
καταρτίσει δεκαετές ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ),
στο οποίο θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους
ενεργειακής απόδοσης για το 2030.
Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», τον
Δεκέμβριο του 2018 τέθηκε σε ισχύ η νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ((EΕ)
2018/2002), η οποία μεταφέρθηκε από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο έως τις 25
Ιουνίου 2020, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τη μέτρηση και την τιμολόγηση,
που έχουν διαφορετική προθεσμία (25 Οκτωβρίου 2020).
3. Επόμενο βήμα: αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε την πρώτη αναθεώρηση της οδηγίας για
την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της «Υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας» και σύμφωνα με τον νέο στόχο της για το κλίμα, δηλαδή να μειωθούν
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % κάτω από
τα επίπεδα του 1990 έως το 2030, και να επιτευχθεί κλιματολογική ουδετερότητα
έως το 2050. Πρότεινε να αυξηθεί ο δεσμευτικός ετήσιος στόχος μείωσης της
ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ σε τουλάχιστον 9 % έως το 2030, σε σύγκριση με τις
επικαιροποιημένες βασικές προβλέψεις του 2020, ή αντίστοιχα, να αυξηθούν οι στόχοι
μείωσης της ενεργειακής απόδοσης για την κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής
ενέργειας σε 39 % και 36 % αντίστοιχα έως το 2030, σε σχέση με τις αρχικές βασικές
προβλέψεις του 2007. Σε απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την πρόταση, η ενεργειακή
κατανάλωση της ΕΕ έως το 2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1 023 και τα 787 εκατομμύρια
τόνους ισοδύναμου πετρελαίου για πρωτογενή και τελική ενέργεια αντιστοίχως έως το
2030.
Στην πρόταση, η Επιτροπή καλούσε τα κράτη μέλη να καθορίσουν ενδεικτικούς
εθνικούς στόχους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρείχε στα κράτη μέλη
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τύπο για τον υπολογισμό των συνεισφορών τους, θέσπισε ενισχυμένους μηχανισμούς
αυτόματης κάλυψης κενών και διπλασίασε την υποχρέωση των κρατών μελών να
επιτύχουν νέα ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 1,5 % της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας από το 2024 έως το 2030. Εισήγαγε επίσης υποδειγματικές
απαιτήσεις για τα δημόσια κτίρια, όπως ο ετήσιος στόχος για τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά 1,7 % στον δημόσιο τομέα και ο στόχος ανακαίνισης
τουλάχιστον του 3 % της συνολικής επιφάνειας των κτιρίων της δημόσιας διοίκησης.
Προτάθηκε επίσης να μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια δίνοντας προτεραιότητα στους
ευάλωτους πελάτες και θεσπίστηκαν απαιτήσεις ελέγχου και τεχνικής επάρκειας, ιδίως
για τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας.
Τον Μάιο του 2022, δεδομένης της ανάγκης να ξεπεράσει η Ένωση την εξάρτησή
της από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, τις υψηλές τιμές της ενέργειας και
τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ενέργειας, η Επιτροπή πρότεινε δεύτερη
αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας περαιτέρω
τον δεσμευτικό στόχο μείωσης της ενεργειακής απόδοσης από 9 % σε 13 % ή
ισοδύναμο, ώστε να αυξηθούν οι στόχοι μείωσης της ενεργειακής απόδοσης για την
κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής ενέργειας αντιστοίχως σε τουλάχιστον 41 %
και 39 % έως το 2030, σε σύγκριση με τις αρχικές βασικές προβλέψεις του 2007.
Σε απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την πρόταση, η ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ
έως το 2030 δεν θα υπερβαίνει τα 980 και τα 750 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου
πετρελαίου για πρωτογενή και τελική ενέργεια αντιστοίχως έως το 2030. Η πρόταση
περιλάμβανε επίσης λεπτομερείς βραχυπρόθεσμες αλλαγές συμπεριφοράς για τη
μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και πετρελαίου κατά 5 % και ενθάρρυνε τα
κράτη μέλη να ξεκινήσουν ειδικές εκστρατείες επικοινωνίας με στόχο τα νοικοκυριά
και τη βιομηχανία και να χρησιμοποιήσουν φορολογικά μέτρα για να ευνοήσουν
την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης
αξίας για ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, μόνωση κτιρίων και συσκευές
και προϊόντα. Καθόρισε επίσης μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρής
διαταραχής του εφοδιασμού και ανακοίνωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα
κριτήρια ιεράρχησης για τους πελάτες και τη διευκόλυνση ενός συντονισμένου σχεδίου
της ΕΕ για τη μείωση της ζήτησης.
Β. Γενικό πλαίσιο
1. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
α Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/EΕ), η οποία
τροποποιήθηκε το 2018 (οδηγία (EΕ) 2018/844), από κοινού με την οδηγία για την
ενεργειακή απόδοση ((EΕ) 2018/2002), αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι κάθε κράτος
μέλος έχει κτιριακό δυναμικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από
ανθρακούχες εκπομπές σε κάθε κράτος μέλος έως το 2050.
Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία (EΕ) 2018/844) εισήγαγε
υποχρεωτικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης για τα κράτη μέλη προς
υποστήριξη της ανακαίνισης του εθνικού δυναμικού δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, και
μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες
εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050. Επιτάχυνε επίσης τη μετατροπή των
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υφιστάμενων κτιρίων σε «κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» έως το
2050, απαιτώντας όλα τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας
από το 2021 και μετά και στήριξε τον εκσυγχρονισμό όλων των κτιρίων με έξυπνες
τεχνολογίες.
Στις 15 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας για
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον στόχο της ΕΕ
για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % και τον στόχο της
να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η αναθεώρηση καθορίζει το όραμα και
περιγράφει τα εργαλεία για την επίτευξη κτιριακού δυναμικού μηδενικών εκπομπών έως
το 2050, εισάγει έναν νέο ορισμό των κτιρίων μηδενικών εκπομπών και βελτιώνει τους
υφιστάμενους ορισμούς, όπως τα «κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»
και η «ριζική ανακαίνιση». Αντικαθιστά τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης
με εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων, περισσότερο λειτουργικά τα οποία υπόκεινται
σε καλύτερη παρακολούθηση και πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024.
Αυξάνει τα ελάχιστα ενεργειακά πρότυπα απαιτώντας όλα τα νέα κτίρια της ΕΕ να
είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών από το 2030 και όλα τα νέα δημόσια κτίρια από το
2027, όλα τα μη οικιστικά κτίρια κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης H να ανακαινιστούν
τουλάχιστον με τρόπο που να πληροί τα κριτήρια της κατηγορίας Z έως το 2027 και
της κατηγορίας E έως το 2030, ενώ όλα τα οικιστικά κτίρια να πληρούν τα κριτήρια
της κατηγορίας Z τουλάχιστον έως το 2030 και της κατηγορίας E έως το 2033. Η
αναθεώρηση διασφαλίζει συγκρίσιμα εθνικά πρότυπα για τα πιστοποιητικά ενεργειακής
απόδοσης έως το 2025, εισάγει εθελοντικά διαβατήρια ανακαίνισης έως το 2024 και
έναν δείκτη ευφυούς ετοιμότητας έως το 2026, και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για
την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας.
Στις 18 Μαΐου 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σύμφωνα με
το σχέδιο REPowerEU, η Επιτροπή τροποποίησε την οδηγία για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων ενισχύοντας τη στήριξη για τις ηλιακές εγκαταστάσεις στα κτίρια,
συμπεριλαμβανομένης μιας επιλεγμένης σταδιακής υποχρεωτικής εγκατάστασης
ηλιακών συστημάτων επί στέγης (πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας στις στέγες).
β Η στρατηγική για το κύμα ανακαινίσεων
Τον Οκτώβριο του 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα στρατηγική για την
προώθηση της ανακαίνισης με τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά
κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή», στόχος της οποίας είναι να διπλασιαστούν
τουλάχιστον τα ποσοστά ανακαίνισης κατά τα επόμενα 10 έτη και να διασφαλιστεί
ότι οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας
και των πόρων. Η πρωτοβουλία για το κύμα ανακαινίσεων βασίζεται σε μέτρα
που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους
τους Ευρωπαίους», ιδίως στην απαίτηση κάθε χώρα της ΕΕ να δημοσιεύσει μια
μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης κτιρίων, και στις σχετικές με τα κτίρια πτυχές
των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα κάθε χώρας της ΕΕ.
2. Συμπαραγωγή
Στο πλαίσιο του πακέτου της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή δρομολόγησε μια
στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη  στις 16 Φεβρουαρίου 2016. Στη
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στρατηγική περιλαμβάνονταν σχέδια για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων, τη βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρικής
ενέργειας και των συστημάτων τηλεθέρμανσης, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει σε
σημαντικό βαθμό τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και για την ενθάρρυνση
της επαναχρησιμοποίησης της απορριπτόμενης θέρμανσης και ψύξης που προκύπτει
από βιομηχανικές δραστηριότητες. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για αυτήν τη στρατηγική
περιλαμβάνονται στο πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».
Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ((ΕΕ) 2018/2002) απαιτεί από τα κράτη μέλη
να αξιολογούν και να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις δυνατότητες συμπαραγωγής,
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης υψηλής απόδοσης στην επικράτειά τους, καθώς και να
διεξάγουν ανάλυση κόστους-οφέλους με βάση τις κλιματικές συνθήκες, την οικονομική
εφικτότητα και την τεχνική καταλληλότητα (με ορισμένες εξαιρέσεις).
Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
εισάγει αυστηρότερο σχεδιασμό και παρακολούθηση των συνολικών αξιολογήσεων,
αναθεωρημένους ορισμούς της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και
πρόσθετα κριτήρια για τις ειδικές εκπομπές στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης
(270g CO2/kWh).
Τον Μάιο του 2022, μια τροποποίηση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
εισήγαγε υποχρεώσεις στα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης ηλιακών
εγκαταστάσεων σε κτίρια.
3. Ενεργειακή απόδοση προϊόντων
Για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων έχουν θεσπιστεί διάφορα μέτρα σε επίπεδο
ΕΕ, όπως για παράδειγμα:
— η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με

την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων
πληροφοριών σχετικά με αυτά, η οποία διέπεται από τον κανονισμό για την
επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369). Ο εν λόγω
κανονισμός δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2017 και καθορίζει ένα νέο πλαίσιο για την
επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να καθοριστούν προθεσμίες
για την αντικατάσταση των ισχυουσών κατηγοριών Α+, Α++ και Α+++ με μια
κλίμακα από το A έως το Η, η οποία χρησιμοποιείται ήδη από τον Μάρτιο του 2021·

— οι απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια, που διέπονται από την οδηγία-πλαίσιο 2009/125/EΚ, η οποία
αναδιατυπώνει την οδηγία 2005/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2008/28/ΕΚ. Οι εκτελεστικοί κανονισμοί καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2021 η Επιτροπή ενέκρινε μια γενική τροποποίηση των
κανονισμών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, η οποία
δημοσιεύθηκε το 2019, όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για
διαφορετικούς τύπους προϊόντων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατ' επανάληψη πιο φιλόδοξους στόχους ενεργειακής
απόδοσης και αυστηρότερους κανονισμούς. Το 2012 το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε
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κεντρικό ρόλο στη διαπραγμάτευση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και
εξασφάλισε τη διατήρηση των απαιτήσεων για τις εθνικές στρατηγικές ανακαίνισης
κτιρίων και τις υποχρεωτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις
στον τελικό συμβιβασμό που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο.
Στις 23 Ιουνίου 2016 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την έκθεση
εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι, παρά το γεγονός ότι παρέχει ένα πλαίσιο για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας,
η υπάρχουσα οδηγία δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς και κάλεσε τα κράτη μέλη να
την εφαρμόσουν ταχύτατα και πλήρως. Επιπλέον, προέβαλε το επιχείρημα ότι μια
σοβαρή πολιτική ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσε να δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα
να επιτύχει τους στόχους της σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη
συμφωνία του Παρισιού του 2016, η οποία επιτεύχθηκε στην COP 21, ενώ επίσης
θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, μειώνοντας
την εξάρτηση από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Τον Νοέμβριο του 2016 η Επιτροπή
παρουσίασε μια πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική
της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη, ζητώντας από την Επιτροπή να επικεντρώσει
τη δράση της σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, ιδίως στα νοικοκυριά που
πλήττονται από ενεργειακή ένδεια.
Στις 17 Ιανουαρίου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα υπέρ ενός ελάχιστου
στόχου της τάξης του 35 % για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ έως το
2030, ο οποίος είναι υψηλότερος από το 30 % που πρότεινε η Επιτροπή. Η Ολομέλεια
του Κοινοβουλίου ψήφισε επίσης υπέρ των υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης του
άρθρου 7, σύμφωνα με τις οποίες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να επιτυγχάνουν ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 1,5 %.
Στις 15 Ιανουαρίου 2020 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία, με το οποίο ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή
απόδοση και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σύμφωνα με
την αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα, και την ενίσχυση της εφαρμογής τους,
μέσω δεσμευτικών εθνικών στόχων, με ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πολίτες,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη οικονομικής προβλεψιμότητας για τους
σχετικούς τομείς.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα υπέρ της μεγιστοποίησης
του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ, καλώντας την
Επιτροπή να αναπτύξει συνεκτικά μέτρα για την τόνωση της ταχύτερης και βαθύτερης
ανακαίνισης των κτιρίων. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι τουλάχιστον 75 δισεκατομμύρια
EUR ετησίως απαιτούνται μόνο για τα οικονομικά κίνητρα της ΕΕ, προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι τα κτίρια της Ευρώπης θα είναι επαρκώς ενεργειακά αποδοτικά
έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στις
ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης σε καθένα από τα σχετικά ταμεία της ΕΕ και ζήτησε
από τους συννομοθέτες να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για το ευρωπαϊκό
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία σχετικά με την
αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας ελαφρώς τον στόχο
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μείωσης της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο του
σχεδίου RepowerEU, σε τουλάχιστον 13 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας έως
το 2030, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του 2020. Τούτο ισοδυναμεί με τους στόχους
μείωσης της ενέργειας για την κατανάλωση τελικής και πρωτογενούς ενέργειας κατά
τουλάχιστον 40 % και 42,5 % έως το 2030 αντιστοίχως, σε σύγκριση με τις προβλέψεις
του 2007, ή με τα όρια κατανάλωσης τελικής και πρωτογενούς ενέργειας ύψους
740 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και 960 εκατ. τόνων ισοδύναμου
πετρελαίου αντίστοιχα.

Matteo Ciucci
09/2022
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