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KAMPANIA REMONTUJEMY EUROPĘ jest polityczną kampanią komunikacyjną, której celem jest
ograniczenie zapotrzebowania na energię w zasobach budowlanych UE o 80% do 2050 r. w
porównaniu ze stanem z roku 2010 poprzez legislację i ambitne programy renowacji budynków.

Budynki odpowiadają za zużycie około 40%
energii i emisję około 36% dwutlenku węgla.
Sytuacja ta nie zmieni się bez ambitnego
programu remontów obecnych zasobów
budowlanych mających na celu drastyczne
ograniczenie zużycia energii. Współczesne
technologie i innowacyjne podejścia mogą
ograniczyć zapotrzebowanie budynków na energię
o 80%. Brakuje jedynie ram regulacyjnych i
ustawodawczych.

waniu energii
owaniach
gospodarkę!

Kampania Remontujemy Europę liczy więc, że
nowy Parlament konsekwentnie i odważnie
odniesie się w swojej kadencji 2014-2019
do kwestii marnowania energii w zasobach
budowlanych!
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KONIEC Z Marnotrawstwem Energii W Budynkach
przyspieszenie ożywienia gospodarczego
poprzez stworzenie milionów dodatkowych lokalnych miejsc pracy, intensyfikację działalności
gospodarczej i rozwój nowej innowacyjnej bazy przemysłowej zdolnej do rywalizacji i
przywództwa na rynkach globalnych

Jako poseł do Parlamentu Europejskiego kadencji 2014-2019, zobowiązuję się:
 
PRZKONYWAĆ SWÓJ RZĄD KRAJOWY, ABY WDROŻYŁ
W MOIM KRAJU AMBITNĄ KRAJOWĄ STRATEGIĘ
REMONTOWĄ



niech każdego będzie stać na ogrzanie mieszkania
ponieważ efektywny energetycznie dom gwarantuje stałe coroczne oszczędności i zapewnia
niższe rachunki za energię wszystkim obywatelom

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
niższe zapotrzebowanie na energię uczyni UE bardziej odporną na potencjalne wahania cen
i problemy z zaopatrzeniem, a co więcej ograniczy deficyt UE w handlu energią

stymulacja finansów publicznych w państwach członkowskich
inwestycje w remonty poprawiające efektywność energetyczną zwiększają zatrudnienie i
redukują wysokość zasiłków socjalnych, zapewniając finansom publicznym doskonałą stopę
zwrotu - wynoszącą nawet 5 EUR, od każdego zainwestowanego 1 EUR, niekiedy już w
ciągu jednego roku

 atrz rozwiązania przyjęte w Energetycznej Mapie Drogowej 2050 i Ramowego planu na rzecz energii i klimatu
P
2030
2
W śród szans wymienić można np. przeglądy celów krajowych wyznaczanych na postawie dyrektywy o
efektywności energetycznej i zbliżający się przegląd dyrektywy budowlanej
1

Istotne jest, aby wszystkie rządy zobowiązały się do wypracowania
i wdrożenia ambitnej krajowej strategii remontowej dla całości
zasobów budowlanych zgodnie z wymaganiami art. 4 dyrektywy o
efektywności energetycznej. Wymaga to zaawansowanych konsultacji
i planowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Państwa
członkowskie przedstawią swoje początkowe strategie w kwietniu
2014 r., a następnie co trzy lata będą dokonywać ich przeglądu, co
pozwoli na interwencję i zmianę planu na ambitniejszy.
 ROZLICZAĆ WŁAŚCIWYCH KOMISARZY I ADMINISTRACJĘ
KOMISJI ZA DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ STYMULACJI
REMONTÓW BUDYNKÓW
Komisja wyraźnie pozytywnie postrzega korzyści płynące z remontów
budynków, ale potrzeba większego zaangażowania politycznego, aby
udało się przekształcić dobre intencje w silną przyjazną dla inwestycji
propozycję ambitnych remontów poprawiających ich energooszczędność
na terenie całej UE.
 PRZYPOMINAĆ, ŻE SKUTECZNE REMONTY POPRAWIAJĄCE
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKÓW WYMAGAJĄ PRZYDZIELENIA WYSOKIEGO PRIORYTETU NA POZIOMIE POLITYCZNYM I USTAWODAWCZYM
Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał poparcie dla ograniczenia
marnotrawstwa energii w budynkach i wzywa do ograniczenia
zapotrzebowania na energię w europejskich zasobach budowlanych UE o
80% do 2050 r.1. Naprowadzenie UE na właściwy tor, tak aby odpowiedziała na
to wezwanie, oznacza wykorzystanie szans politycznych i ustawodawczych2
do wyznaczenia priorytetów i zachęt w zakresie poprawiających efektywność

energetyczną remontów zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym,
zwłaszcza poprzez działania komisji parlamentarnych.
 POMAGAĆ W ROZPOWSZECHNIENIU HISTORII SUKCESÓW AMBITNYCH PROGRAMÓW REMONTOWYCH
Przykłady zakończonych powodzeniem programów remontowych
można znaleźć w każdym zakątku UE. Na obszarze Unii testuje się,
rozwija i wdraża innowacyjne programy finansowania. Potrzebna jest
bardziej kompleksowa wymiana najlepszych praktyk stosowanych w
różnych programach, aby stymulować nastawione na rozwiązywanie
problemów podejście do przekształcania obecnych zasobów
budowlanych mające zbliżyć je do standardu budynków pasywnych.
 NAWIĄZYWAĆ CIĄGŁY DIALOG Z WŁADZAMI LOKALNYMI I
WSPIERAĆ ICH W WYSIŁKACH, KTÓRE PODEJMUJĄ NA RZECZ
REMONTOWANIA UNIJNYCH ZASOBÓW BUDOWLANYCH
Wiele regionów i miast w UE zobowiązało się do podjęcia zaawansowanych
działań w zakresie wydajności energetycznej lokalnych budynków, zwłaszcza
poprzez działania Porozumienia Burmistrzów. Działania takie będą wymagać
dalszego konsekwentnego wsparcia, aby mogły one osiągnąć wyznaczone
cele i zapewnić różnorodne korzyści lokalny mieszkańcom.

P i e r w s z or z ę d n e j w a g i je s t, b y J U Ż T E R AZ
rozpocząć ambitny program renowacji unijnych
zasobów budowlanych!
Jest to jedyny sposób na osiągnięcie do
2050 r. długoterminowego celu ograniczenia
zapotrzebowania budynków na energię o 80%.

poprawa jakości życia
każdy z nas spędza około 90% życia w budynkach, tak więc poprawa panującego w nich
klimatu przynosi znaczące korzyści dla zdrowia i poprawia zdolność do nauki i wydajność

Imię i nazwisko:
Ugrupowanie polityczne:
Podpis:

znaczne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2

na budynki przypada 36% całkowitej unijnej emisji CO2, tak więc wraz ze spadkiem
zapotrzebowania budynków na energię spadnie zapotrzebowanie na spalanie paliw
kopalnych, co ograniczy emisję CO2 i poprawi jakość powietrza w otoczeniu obywateli UE

wpływ na większą regenerację tkanki miejskiej w obrębie UE
planowane ambitne renowacje budynków w centrach miast przełożą się na lepszy,
bezpieczniejszy i przystępniejszy krajobraz miejski i poprawią jakość życia w miastach

poprawa perspektyw MŚP
MŚP stanowią przeważającą większość branży budowlanej; odegrają one kluczową rolę w
poprawie warunków panujących w budynkach i ograniczeniu marnotrawstwa energii, jak
również przyczynią się do utworzenia milionów nowych miejsc pracy

nawiązanie bliższej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi
regiony, miasta i miasteczka są właścicielami i regulatorami znacznej części budynków
użyteczności publicznej, co więcej inspirują do działania innych, pełniąc funkcję lidera, rola ta
powinna w przyszłości ulec dalszemu rozszerzeniu

