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Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2006 

Εξοικονόµηση ενέργειας 20% µέχρι το 2020: η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιο 
δράσης που έχει εκπονήσει για την ενεργειακή 
απόδοση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόµενη στις πρωτόγνωρες ενεργειακές 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ, προχώρησε ακόµη περισσότερο και 
παρουσίασε σήµερα το σχέδιο δράσης που θα εφαρµόσει για την ενεργειακή 
απόδοση. Το σχέδιο περιλαµβάνει δέσµη µέτρων προτεραιότητας που 
καλύπτουν ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης υπό συµφέροντες οικονοµικούς όρους. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
περιλαµβάνουν δράσεις για βελτίωση της απόδοσης των ενεργοβόρων 
συσκευών, κτιρίων, µεταφορών και συστηµάτων παραγωγής ενέργειας. 
Προτείνονται νέα αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, η προώθηση 
ενεργειακών υπηρεσιών και ειδικοί χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για τη 
στήριξη προϊόντων υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή θα 
θεσπίσει επιπλέον ένα “Σύµφωνο των ∆ηµάρχων”, στο οποίο θα 
συµµετέχουν 20 έως 30 από τις πλέον πρωτοπόρες πόλεις στην Ευρώπη, και 
θα προτείνει τη σύναψη διεθνούς συµφωνίας για την ενεργειακή απόδοση. 
Συνολικώς προτείνονται πάνω από 75 µέτρα. 

“Οι ευρωπαίοι πρέπει να εξοικονοµούν ενέργεια. Η Ευρώπη σπαταλά τουλάχιστον 
ποσοστό 20% της ενέργειας που χρησιµοποιεί. Εξοικονοµώντας ενέργεια, η 
Ευρώπη θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, της αυξανόµενης 
καταναλωτικής τάσης που παρουσιάζει και της εξάρτησής της από ορυκτά καύσιµα 
τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες”, δήλωσε ο αρµόδιος για την ενέργεια 
Επίτροπος κ. Piebalgs. “Η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτικής σηµασίας για την 
Ευρώπη: αν λάβουµε µέτρα σήµερα, το άµεσο κόστος της ενέργειας που 
καταναλώνουµε θα µπορούσε να µειωθεί κατά περισσότερα από 100 δις € ετησίως 
µέχρι το 2020, ενώ θα αποφευχθεί επίσης η παραγωγή 780 εκατ. τόνων CO2 
ετησίως”, επισήµανε ο Επίτροπος. 

Το σχέδιο δράσης, το οποίο θα εφαρµοστεί κατά την επόµενη εξαετία, αποτελεί 
απάντηση στο επείγον αίτηµα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που 
διατυπώθηκε κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του τρέχοντος έτους, για µια 
ρεαλιστική στρατηγική ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο υπογραµµίζει τη σηµασία 
των ελάχιστων προτύπων ενεργειακών επιδόσεων για ευρύ φάσµα συσκευών και 
εξοπλισµού (από είδη νοικοκυριού, όπως ψυγεία και κλιµατιστικές συσκευές, έως 
βιοµηχανικές αντλίες και ανεµιστήρες), και για τα κτίρια και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες. Σε συνδυασµό µε βαθµολογίες επιδόσεων και µηχανισµούς σήµανσης, 
τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων αντιπροσωπεύουν ισχυρότατο εργαλείο 
αποµάκρυνσης µη αποδοτικών προϊόντων από την αγορά, ενηµέρωσης των 
καταναλωτών για τα πλέον αποδοτικά προϊόντα και µετασχηµατισµού της αγοράς 
ώστε να καταστεί ενεργειακώς αποδοτικότερη.  
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Θα θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων για νέα και ανακαινιζόµενα κτίρια. 
Θα δοθεί επίσης ώθηση στην πολύ χαµηλή κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια (ή 
τις παθητικές κατοικίες). 

Στο σχέδιο δίνεται έµφαση στο σηµαντικό δυναµικό για µείωση των απωλειών στην 
παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρισµού. Το σχέδιο δράσης προτείνει 
στοχοθετηµένα µέσα για τη βελτίωση της απόδοσης τόσο των νέων όσο και των 
υφισταµένων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τη µείωση των απωλειών στα 
δίκτυα µεταφοράς και διανοµής. 

Προτείνεται περιεκτική δέσµη µέτρων για τη βελτίωση του ενεργειακού βαθµού 
απόδοσης στον τοµέα των µεταφορών. Το σχέδιο αναγνωρίζει ότι µπορεί να 
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας ιδιαίτερα µε την εξασφάλιση απόδοσης των 
αυτοκινήτων ως προς την κατανάλωση καυσίµου, την ανάπτυξη αγορών για 
καθαρότερα οχήµατα, τη ρύθµιση της ορθής πίεσης στα ελαστικά επίσωτρα και µε τη 
βελτίωση της απόδοσης των συστηµάτων αστικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων και 
αεροπορικών µεταφορών. Το σχέδιο αναγνωρίζει τη σηµασία που έχει η αλλαγή της 
συµπεριφοράς µας όσον αφορά τη χρήση µεταφορικών µέσων. 

Στο σχέδιο δράσης προτείνονται επίσης ενδεδειγµένα και προβλέψιµα µηνύµατα 
από τις τιµές, που είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και τις συνολικές οικονοµικές επιδόσεις. 

Το σχέδιο περιέχει επίσης ορισµένες πρόσθετες προτάσεις για την αύξηση της 
συνειδητοποίησης της σηµασίας της ενεργειακής απόδοσης µέσω της εκπαίδευσης 
και της επιµόρφωσης. Τέλος, το σχέδιο δίνει έµφαση στην επείγουσα ανάγκη 
αντιµετώπισης των θεµάτων ενεργειακής απόδοσης σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω 
διεθνών συµπράξεων. 

Το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, όταν εφαρµοστεί πλήρως, θα 
επιτρέψει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, θα βελτιώσει το βιοτικό 
επίπεδο των πολιτών της, θα ενισχύσει την απασχόληση και θα αυξήσει τις 
εξαγωγές νέας, ενεργειακώς αποδοτικής τεχνολογίας. Σε ατοµικό επίπεδο, µικρές 
αλλαγές στην καθηµερινή ενεργειακή συµπεριφορά µας θα έχουν ως αποτέλεσµα 
την εξοικονόµηση χρηµάτων, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την εκπλήρωση 
του καθήκοντος που αναλογεί στον καθένα µας για την επίτευξη των κοινών 
ευρωπαϊκών στόχων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο δράσης διατίθενται στις εξής ιστοσελίδες : 

http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm  
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