
Περίληψη για τον πολίτη – Προτάσεις της ΕΕ για µείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας µέσω της αύξησης της 

ενεργειακής απόδοσης 
 

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ; 
 
• Με βάση τα σηµερινά στοιχεία, η ΕΕ υπολείπεται του στόχου για µείωση της εκτιµώµενης 

ενεργειακής της κατανάλωσης κατά 20% το 2020. 
 
• Προτείνονται λοιπόν νέα µέτρα για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο της 

οικονοµίας, έτσι ώστε να µπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για το 2020. 
 

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ; 
 

• Οι δηµόσιοι φορείς θα πρέπει να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και 
υπηρεσίες, καθώς και να ανακαινίζουν κάθε χρόνο το 3% των κτιρίων τους, έτσι ώστε να 
µειώσουν δραστικά την ενέργεια που καταναλώνουν. 

• Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του ενεργειακού τοµέα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
τελικούς χρήστες να µειώνουν την κατανάλωση ενέργειας µέσω βελτιώσεων της ενεργειακής 
απόδοσης, π.χ. αντικαθιστώντας παλαιούς λέβητες ή φροντίζοντας για τη µόνωση των 
κατοικιών.  

• Η βιοµηχανία θα κληθεί να δίνει µεγαλύτερη προσοχή στις δυνατότητες εξοικονόµησης 
ενέργειας, καθώς οι µεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 
τρία χρόνια.   

• Οι καταναλωτές θα µπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση 
καθώς θα λαµβάνουν ακριβέστερη ενηµέρωση µέσω των µετρητών και των λογαριασµών 
τους. 

• Οι εγκαταστάσεις µετατροπής ενέργειας θα παρακολουθούνται σε σχέση µε την ενεργειακή 
τους απόδοση και η ΕΕ θα προτείνει, κατά περίπτωση, µέτρα βελτίωσης των επιδόσεων, 
προάγοντας την συµπαραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές ενέργειας θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ενεργειακή 
απόδοση όταν αποφασίζουν πώς και µε ποιο κόστος θα διανέµεται ενέργεια στους τελικούς 
χρήστες. 

• Συστήµατα πιστοποίησης θα εισαχθούν για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών 
προκειµένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο τεχνικής ικανότητας. 

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ; 
 

• Οι καταναλωτές θα ωφεληθούν διότι θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες 
για να ελέγχουν την ενέργεια που καταναλώνουν και τους λογαριασµούς τους. 

• Το περιβάλλον θα ωφεληθεί χάρη στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

• Οι δηµόσιοι φορείς θα µπορούν να µειώσουν τις δαπάνες τους για κατανάλωση ενέργειας, 
χρησιµοποιώντας πιο αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες.  

• Η οικονοµία της ΕΕ θα ωφεληθεί χάρη στον ασφαλέστερο ενεργειακό εφοδιασµό και την 
οικονοµική ανάπτυξη µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τοµέα 
της ανακαίνισης κτιρίων. 



ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ; 
 

• Εφόσον εγκριθεί η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, οι χώρες της 
ΕΕ θα πρέπει εντός ενός έτους να µεταφέρουν τους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο. 

 
• Το 2014 θα επανεξεταστεί η πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εξοικονόµηση 

ενέργειας κατά 20% το 2020. Εάν η πρόοδος κριθεί ανεπαρκής, θα προταθούν υποχρεωτικοί 
εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης. 

 
 
 


	Περίληψη για τον πολίτη – Προτάσεις της ΕΕ για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης
	ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
	ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ;
	ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ;
	ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ;


