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Szanowny Panie Tusk, 
 
Poprawa efektywności energetycznej niesie za sobą klika bardzo ważnych aspektów. Należą do nich przede wszystkim: 
wzrost niezależności energetycznej,  tworzenie dodatkowych miejsc pracy, poprawa sytuacji ekonomicznej oraz 
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, w tym emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo poprawa efektywności 
energetycznej może być także kluczowym narzędziem w dążeniu do wypełnienie ewentualnych celów dyskutowanej 
aktualnie polityki energetyczno - klimatycznej do roku 2030.  
 
Zwłaszcza teraz, z bardzo wielu względów, istnieje wyraźna potrzeba podjęcia ambitnych i konkretnych decyzji politycznych 
w kierunku poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa. Zwłaszcza ten sektor gospodarki jest 
odpowiedzialny za kreowanie wielu nowych miejsc pracy, a co za tym idzie poprawy sytuacji ekonomicznej. Kampania 
Renovate Europe łącząca wielu partnerów z przemysłu, samorządów, organizacji pozarządowych, związków zawodowych 
oraz think – tanków, prosi o wsparcie inicjatywy związanej z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie podczas 
zbliżającego się szczytu w Brukseli w dniach 20 i 21 marca. 
 
Prosimy o skierowanie wezwania do Komisji Europejskie w celu przyjęcia ambitnego celu dotyczącego poprawy 
efektywności energetycznej. Szczególną rolę w realizacji tego celu powinna stanowić poprawa efektywności 
energetycznej budynków.   
 
Sektor budownictwa odpowiada za konsumpcję 40% energii odznaczając się jednocześnie niewykorzystanym i wysokim 
potencjałem ekonomicznym poprawy efektywności energetycznej. Wiedza i doświadczenie partnerów kampanii Renovate 
Europe potwierdzają, że osiągnięcie omawianego celu w sektorze budownictwa jest możliwe przy dostępnych obecnie 
technologiach. Jednak bez wyraźnego politycznego wsparcia tej inicjatywy ogromny potencjał i szanse jakie niesie za sobą 
poprawa efektywności energetycznej budynków, zostaną zaprzepaszczone co najmniej do 2030 roku.  
 
Dlatego niezbędne jest uzyskanie wsparcia politycznego, wyznaczającego jednocześnie działania w kierunku głębokiej 
modernizacji istniejących budynków. Działania, które pomogą przełamać bariery natury nie technologicznej i poprowadzą 
sektor budownictwa krajów Unii Europejskiej na ścieżkę szybszego rozwoju, wykorzystując równolegle dodatkowe 
możliwości jakie daje podnoszenie efektywności energetycznej tego sektora.        
 
W ramach udzielonego wsparcia dla naszej inicjatywy, gotowi jesteśmy dostarczyć wszelkich dodatkowych i niezbędnych 
informacji dotyczących korzyści, które mogą być osiągnięte dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków.  
 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
Adrian Joyce 

Renovate Europe Campaign Director 
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Dodatkowe informacje: 
 
Przeprowadzone ostatnio przez Instytut Fraunhofera badania wykazały, że Unia Europejska ma 41 % opłacalnego 
ekonomicznie potencjału oszczędności energii finalnej. Wykorzystanie tego potencjału może przyczynić się do licznych 
ekonomicznych i społecznych korzyści krajów Unii Europejskiej. Są to m.in. takie korzyści jak: zwiększenie niezależności 
energetycznej UE, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, poprawa konkurencyjności gospodarki UE, oszczędności 
kosztów energii dla gospodarstw domowych i przemysłu na poziomie około 239 miliardów € rocznie do 2030 roku

1
, 

zmniejszenie bezrobocia co najmniej o 400 tyś miejsc pracy to 2020 roku
2
, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

3
. Dla 

sektora budownictwa mieszkaniowego, potencjał oszczędności został oszacowany na 61%, a dla nie mieszkaniowego na 
36%. Oznacza to, że sama modernizacja istniejących budynków może przyczynić się do 22% redukcji zapotrzebowania na 
energię w krajach UE do 2030 roku. 
Zgodnie z ambitnymi celami, dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej budynków istniejących, do których 
namawia kampania Renovate Europe, do 2020 roku możliwe jest: 
- stworzenie co najmniej dodatkowych 2 milionów miejsca pracy, głównie lokalnie w bezpośrednio w budownictwie jak i 
sektorach związanych; 
- oszczędności około 260 miliardów € dla finansów publicznych     
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