Οι ΜΜΕ ως κομβικός παράγοντας στις
προσπάθειες απεξάρτησης από τον άνθρακα
στην Ευρώπη
Το νέο θεσμικό έργο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” θα
αντιμετωπίσει τα κενά πολιτικής, ωθώντας τον ιδιωτικό τομέα της
Ευρώπης στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 13 Ιανουαρίου 2021 – Το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”
έργο LEAP4SME – Πολιτικές ενεργειακών ελέγχων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης –
στοχεύει στην ενίσχυση των αποτελεσματικών πολιτικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
ώστε να υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους και να εφαρμόζουν τα προτεινόμενα, οικονομικά
αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 13%
τουλάχιστον της παγκόσμιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας ετησίως και οι βελτιώσεις της
ενεργειακής απόδοσής τους θα συμβάλλουν κατά 40% στη μείωση των σχετιζόμενων με την
ενέργεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) τα προσεχή 20 έτη. Ωστόσο, οι επενδύσεις στην
ενεργειακή απόδοση των ΜΜΕ αναμένεται να μειωθούν κατά 9% το 2020, καθιστώντας ακόμη πιο
επείγουσες τις αποτελεσματικές πολιτικές ενεργειακής απόδοσης.
Δεδομένου ότι η Ευρώπη φιλοξενεί 25 εκατομμύρια ΜΜΕ – οι οποίες αποτελούν το 99% του
συνόλου των επιχειρήσεων – οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης για τις ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας
για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

“Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους φορείς χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση της
τρέχουσας προσέγγισης των πολιτικών των ενεργειακών ελέγχων στις ΜΜΕ, σύμφωνα με
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και υπό το πρίσμα των κύριων στόχων της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας.” - Enrico Biele, Συντονιστής του έργου, ENEA, Ιταλία
Η ομάδα του έργου LEAP4SME, που συντονίζεται από την ENEA, αποτελείται από εννέα εθνικούς
οργανισμούς ενέργειας από την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία, τη Μάλτα, την
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Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας χώρες στις οποίες
δραστηριοποιείται το 41% των ΜΜΕ στην Ευρώπη και παρέχοντας την απαιτούμενη ώθηση για την
αντιμετώπιση των παρατυπιών στις πολιτικές που εντοπίζονται ανά χώρα.
Στο πλαίσιο του έργου LEAP4SME θα ενημερωθούν, μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων, και
αναμένεται να κινητοποιηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον ιδιωτικό τομέα για τις υφιστάμενες
ευκαιρίες σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούνται οι συνεργάτες του έργου. Με τον τρόπο αυτό το
έργο LEAP4SME αναμένεται να διευκολύνει
το διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση
σαφών και αποτελεσματικών συστάσεων
πολιτικής.
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προγραμμάτων ενεργειακών ελέγχων και την
ενσωμάτωση των αξιολογήσεων της χρήσης
ενέργειας ανά τομέα, το έργο LEAP4SME θα
αναπτύξει καινοτόμες πολιτικές ενεργειακών
ελέγχων με τους κύριους ενδιαφερόμενους
φορείς σε όλη την Ευρώπη, βοηθώντας έτσι
την Ευρώπη να λάβει τα μέτρα που
χρειάζονται για να διευκολύνει ένα πιο
ενεργειακά αποδοτικό μέλλον.

Σχήμα 1 – Πίνακας Δράσεων του LEAP4SME

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακοί
έλεγχοι, πολιτικές, ΕΥΡΩΠΗ
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