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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗ

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ο πιο γρήγορος, αειφόρος και οικονομικός 
τρόπος προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να αυξηθεί η 
ενεργειακή ασφάλεια. Δεδομένου ότι οι κλιματικές αλλαγές  βρίσκονται ολοένα και 
υψηλότερα στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή ατζέντα, καθίσταται επιτακτική η επίτευξη του 
στόχου της ενεργειακής αποδοτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά 20% μέχρι το 2020, 
όπως αυτός τέθηκε από το Εαρινό Συμβούλιο Κορυφής, η οποία θα συμβάλει σημαντικά και 
στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι 
το 2020. 

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αφορά μια πληθώρα τομέων όπως τον τομέα των μεταφορών, 
των κτιρίων, των συσκευών, της παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού. Παράλληλα, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι αναγκαία πέρα 
από τα νομοθετικά μέτρα και η ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, η 
μεταστροφή των καταναλωτικών συνηθειών και χρήσης των προϊόντων και η παροχή 
οικονομικών κινήτρων και κατάλληλης χρηματοδότησης.

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ¨Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα: Αξιοποίηση του Δυναμικού¨ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς περιλαμβάνει 
μια σειρά δράσεων προτεραιότητας, οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οφείλουμε να τονίσουμε το γεγονός ότι περισσότερο 
από το ήμισυ του στόχου του 20% μπορεί να επιτευχθεί εάν εφαρμοστούν πλήρως τα 
υπάρχοντα νομοθετικά μέτρα, όπως η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, 
γεγονός που καθιστά αναγκαία την μεγαλύτερη ανάληψη δράσης σε επίπεδο κρατών μελών
αλλά και την ενίσχυση των ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ταυτόχρονα, είναι χρήσιμο να τονισθεί η ανάγκη να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η οικο-
καινοτομία στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια 
νέα ¨βιομηχανική επανάσταση¨ καθώς θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση 
της απασχόλησης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην επίτευξη των στόχων της 
Πολιτικής της Λισαβόνας και να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας. 

Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας, μέσα από την επιλογή ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι σημαντικός καθώς μπορεί να αποτελέσει το 
παράδειγμα, να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς για τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες.
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Τέλος, οφείλουμε να αναφερθούμε στη συμβολή των ίδιων των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι 
μέσα από την αλλαγή των καταναλωτικών τους συνηθειών μπορούν να πρωταγωνιστήσουν 
στην επίτευξη των στόχων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.  Επιλέγοντας ενεργειακά 
αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και συμβάλλοντας οι ίδιοι στη μείωση της 
ενεργειακής σπατάλης αποτελούν βασικό πυλώνα της προσπάθειας για αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό αναγνωρίζεται και από το Σχέδιο Δράσης το οποίο 
προτείνει συγκεκριμένες δράσεις, όπως καμπάνιες ενημέρωσης και παροχή οικονομικών 
κίνητρων στους καταναλωτές.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το "Σχέδιο Δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του Δυναμικού" και υποστηρίζει τις προβλεπόμενες 
Δράσεις Προτεραιότητας,

2. χαιρετίζει τη δέσμευση του Εαρινού Συμβουλίου Κορυφής 2007 για επίτευξη του στόχου 
για μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020, που θα συμβάλει 
παράλληλα στην επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 20% ως το 2020; υποστηρίζει επίσης την ανάγκη θέσπισης ενδιάμεσων στόχων 
μείωσης,

3. τονίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή και ο έλεγχος της  υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας 
στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας θα συνέβαλλε στην επίτευξη του στόχου 
κατά το ήμισυ; καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ορθή χρήση των Εθνικών Σχεδίων 
Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας,

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης βρίσκεται στον 
τομέα των κτιρίων και των μεταφορών; επομένως ζητά να αναληφθούν δράσεις 
προτεραιότητας σε αυτούς τους τομείς; ζητά επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για τα 
κτίρια προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και να περιληφθούν ελάχιστες 
προδιαγραφές απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ,

5. τονίζει το ρόλο των βασιζόμενων στην αγορά εργαλείων (π.χ. "λευκά" πιστοποιητικά) και 
των οικονομικών κινήτρων στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας και 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας,

6. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η έρευνα και η οικο-καινοτομία στον τομέα των 
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, μέσα από την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, 
αύξηση της απασχόλησης και να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας,

7. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακών 
επιδόσεων στα πλαίσια της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό. Ζητά την αναθεώρηση 
της οδηγίας για την επισήμανση προκειμένου να περιληφθούν νέα προϊόντα, και την 
ενίσχυση της συνοχής  μεταξύ τους ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να διευκολυνθούν οι 
καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν ενημερωμένες επιλογές μέσα από ένα 
σαφές και ολοκληρωμένο σύστημα,

8. τονίζει τον κυρίαρχο ρόλο των δημόσιων αρχών στην ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και υποστηρίζει την ένταξη των απαιτήσεων ενεργειακής 
αποδοτικότητας στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.


