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Tisztelt Orbán, 
 
A következetesen végrehajtott energiahatékonyság hatalmas potenciált rejt magában, mint energiaár- és 
energiafüggőség-csökkentő tényező, leredukálja az üvegházhatást előidéző gázkibocsátást, ugyanakkor 
serkenti a munkahelyteremtést, a gazdasági növekedést, a jólétet. Ezek tények, s most a 2030-as klíma- és 
energiacélokat övező vita - különösen az energiahatékonysági haladásról tett jelentés - ritka alkalmat ad rá, 
hogy e potenciált a gyakorlatban ki is aknázzuk. 
 
A 2030-ra megfogalmazott nagyratörő célokhoz kötődő azonnaliságra való törekvés világos politikai 
motivációja kapcsán fontos lenne, hogy a hatalmas mérvű munkahelyteremtés és a szektorban szunnyadó 
elképesztő gazdasági potenciál ne vesszen el egy nemzedéknyi időre, az épületek energiahatékonyságát 
tekintve. Az Újítsuk fel Európát kampány 31 partnere - az ipar, városok, civil szervezetek, szakszervezetek és 
kutatóintézetek képviselői - arra kérik Önöket, hogy valós és nagyszabású döntéseket hozzanak e területtel 
kapcsolatban a brüsszeli csúcson, március 20-án és 21-én. 
 
Kiváltképp arra kérnénk Önöket, hogy hívják fel az Európai Bizottságot: fogadjanak el az 
energiahatékonysággal kapcsolatban szigorú politikai irányelveket, miután az energiahatékonysági 
előrehaladást kiértékelik, és az EU-t szorítsák e téren magas szintű elköteleződésre. Különösképpen az 
építőiparban érvényesülhet e szerep, ezt kellene teljes körűen elismerni, és a szektort 2030-ra nagyratörő  
iránycélokkal ellátni. 
 
Az építőipar termékei fogyasztják el az energia 40%-át, vagyis e szektorban van a legnagyobb 
költséghatékonysági-takarékossági potenciál. Az anyagok, a berendezések, a technológia, melyek az 
energiaszükséglet jelentős csökkentését lehetővé tennék, már rendelkezésre állnak, és 31 partnerünk 
készenlétben várja, hogy e téren hathatós segítséget nyújthasson. Ezen iparág teljes mértékben innovatív 
jellegű, versenyképes, világelső, és arra törekszik, hogy megtartsa vezető szerepét, teljes potenciálját azonban 
még nem sikerült kibontakoztatni. Nem utolsósorban illik megjegyezni, hogy energiapolitikai elköteleződés 
nélkül a szektorban rejlő megtakarítási potenciál négyötöde el fog veszni 2030-ig.  
 
Ezért politikai támogatásra és vezetésre van szükségünk, a 2030-as célokat szem előtt tartva, hogy az EU-s 
építőipar megújítását felgyorsíthassuk. Egy ilyen vezetés lehetővé tenné, hogy a nem technológiai jellegű 
korlátok eltűnjenek a szektor előtt, befektetési távlatokat nyíljanak, továbbá bízhatnánk benne, hogy 
maradéktalanul kihozzuk magunkból a lehetőségeket. A vezetés továbbá segítené az EU-t kiemelni jelenlegi, 
sérülékeny gazdasági helyzetéből , segítené a megélénkülést. Ebből az egész EU profitálhatna. 
 
Számítunk a segítségükre, elkötelezettségünkre pedig továbbra is számot tarthatnak. Ahogy most is, úgy a 
jövőben is készek vagyunk további információkat nyújtani arról, hogy az építőiparban a nagyobb 
energiahatékonyság hasznát miként lehet learatni.  
 
Szívélyes üdvözlettel, 
 

 
Adrian Joyce 

Renovate Europe Campaign Director 
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Európát kampány 31 partnere 
 

 
 
Járulékos számadatok 
A Fraunhofer Institute friss közlése alapján az EU-nak 2030-ig maximum 41%-os költséghatékonysági-
energiatakarékossági potenciálja lehet. Amennyiben ez létrejön, abból az EU-nak rengeteg gazdasági- és 
szociális haszna származhat: a csökkenő energiaárak miatt az EU versenyképessége meg fog ugrani, a 
háztartások és az ipar 2030-ig meg fog takarítani több, mint 239 milliárd eurót évente

1
, a nettó 

foglalkoztatottság 2020-ig 400 000 munkahellyel fog bővülni
2
 a környezetkárosító gázkibocsátás 49%-61%-kal 

fog csökkenni az 1990-es szinthez képest
3
. 

A lakásépítőiparban 61% lesz a megtakarítás, a tercier szektorban pedig 36%.  Ez azt jelenti, hogy a teljes 
építőipari megújítás az EU elsődleges energiafogyasztását önmagában is 22%-kal csökkentené 2030-ig.  
A meglévő épületeken történő hathatós változtatás, az Újítsuk fel Európát kampány szerint, a következő 
változásokat hozná magával 2020-ig: 
 Legalább 2 millió közvetlen, lokális munkahely teremtése az EU-ban 
 260 milliárd € beáramlása a közös kasszába 
 9%-os csökkenés az elsődleges energiahasználatban, ami javítja az energiabiztonságot is. 
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