מנהיגי אירופה שכחו את ההתייעלות האנרגטית
כשמנהיגי מדינות האיחוד האירופי נפגשו ב 4 -בפברואר בבריסל ,בוועידת הפסגה הראשונה אי פעם על נושאי
אנרגיה וחדשנות ,הם העניקו מעט מאוד תשומת לב להמלצת שרי האנרגיה שלהם להציב את ההתייעלות
האנרגטית בראש סדר העדיפויות האירופי בנושא האנרגיה .מנוסח טיוטת תכנית הפעולה בנושא נראה
שהנציבות מתכוונת לתקן בקרוב את המחדל.
מנהיגי האיחוד האירופי הזניחו את האמצעי המתאים ביותר לשפר לא רק את אבטחת האספקה ,התחרותיות
והקיימות ,אלא גם את חשבונות האנרגיה של אזרחי אירופה .אולם מנוסח הטיוטה של תכנית הפעולה של הנציבות
האירופית בנושא ההתייעלות האנרגטית שהוצגה בבריסל נראה שהנציבות מתכננת לתקן בקרוב את המחדל.
מנהיגי אירופה העמידו את השלמת שוק האנרגיה הפנימי של האיחוד האירופי בראש סדר העדיפויות של מדיניות
האנרגיה האירופית .בהחלטותיהם הם קוראים ליישום מהיר ומלא של חבילת הליברליזציה השלישית של שוק
האנרגיה ,תוך התחשבות מלאה בתאריכי היעד המוסכמים .הם קבעו את שנת  2014כתאריך היעד להשלמת השוק
הפנימי ,את אמצע שנת  2011כתאריך יעד לקביעת תקנות טכניות למערכות לטעינת מכוניות חשמליות ואת סוף
 2012לרשתות ומונים חכמים.
שנייה בסדר העדיפויות היא התשתית .המנהיגים מצפים להצעת הנציבות לייעול ושיפור הליכי האישור להקמת
תשתית אנרגיה חדשה .עד  2015יחוברו כל מדינות האיחוד לרשת החשמל והגז האירופית .מימון ציבורי מוגבל
יוזרם למיזמי תשתית מסוימים הזקוקים לסיוע על מנת להמריא.
התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות באות לאחר מכן .יעד ההתייעלות האנרגטית של האיחוד האירופי הינו חיסכון
של  20%עד  ,2020ציינו המנהיגים .כצפוי הם אינם מציעים להפוך יעד זה למחייב באופן חוקי ,אלא מבקשים לקבוע
שהחל מ 2012 -יכללו המדינות החברות תקני התייעלות אנרגטית ברכישות ציבוריות עבור מבני ציבור ושירותים
ציבוריים רלוונטיים .יוזמות נוספות ממתינות בתוכנית הפעולה החדשה של הנציבות בנושא ההתייעלות האנרגטית.
המנהיגים מציעים בחינה מחדש של מדיניות זאת ב.2013 -
המנהיגים מבטיחים שהאיחוד האירופי והמדינות החברות בו יעודדו השקעות באנרגיות מתחדשות ובטכנולוגיות דלות
פחמן ברות קיימא ובטוחות )כולל אנרגיה גרעינית – ניצחון לצרפת( .תכניות התמיכה באנרגיות מתחדשות ברמה
הלאומית צריכות להיות עקביות ,אך הן אינן חייבות לחיות בהרמוניה זו עם זו )ניצחון לגרמניה( .יש לאמוד את
הפוטנציאל האירופי להפקה ולשימוש בר קיימא במקורות קונבנציונאליים ולא-קונבנציונאליים )פצלי שמן וגז(.
אין כמעט חדש בנושא קשרי האנרגיה החיצוניים או בתוכנית סילוק הפחמן עד  2050בתוכנית שמכינה הנציבות
האירופית .נייר עמדה בנושא קשרי האנרגיה החיצוניים יוצג ביוני .מנהיגי האיחוד מזמינים את המדינות החברות
ליידע את הנציבות בכל הסכמי האנרגיה הדו -צדדיים החדשים והקיימים עם מדינות צד שלישי ,החל ב.2012 -
בנושא מדיניות סילוק הפחמן ,המנהיגים מכירים בכך שהפחתת פליטות הפחמן של האיחוד האירופי ב95% - 80% -
עד  2050תצריך מהפכה במערכות האנרגיה .הדיון בנציבות בנושא מדיניות סילוק הפחמן עד  2050לענף האנרגיה
שהיה אמור להיערך בחודש מרץ ,מתוכנן כעת לחודש נובמבר.
מצוקת הצרכנים
יום לפני ועידת הפסגה ,דיווח היומון הבלגי 'לה סואר' שחשבון הגז של הצרכן הביתי הממוצע בבלגיה גדל ב12 -
החודשים האחרונים ב ,18.9% -וחשבון החשמל ב .6.3% -עליית מחירי הנפט צוינה כגורם העיקרי לעליית מחירי
הגז והחשמל .חורף קר וחששות השוק מפני אי יציבות בצפון אפריקה ובמזרח התיכון תרמו אף הם למצב.
התעריפים התייקרו ,מציין 'לה סואר' ,אך אינו מציין שהם ימשיכו לעלות .הנציבות האירופית מעריכה שעד  2020יש
להשקיע כ 1 -טריליון אירו על מנת לשדרג ,להרחיב ולחזק את רשתות האנרגיה המזדקנות של אירופה .ההשקעה
תמומן ככל הנראה באמצעות עליית התעריפים .בתחזית האנרגיה שלה ל 2030 -צופה הנציבות שמחירי החשמל
יתייקרו ב 25% -בין  2010לבין .2020
תחזית זו אינה מבשרת טובות לצרכנים .בדצמבר האחרון קראו שרי האנרגיה ליתר התחשבות בצרכנים .הם ביקשו
להשקיע מאמצים מחודשים כדי ליידע ולשלב את הצרכנים ולסייע לאלה שבסיכון ,או הסובלים מעוני .הפיכת הצרכן
לשותף אקטיבי בתוכנית היא אחת מחמשת היעדים העיקריים ב"מדיניות האנרגיה  "2020של הנציבות.
שימוש בפחות אנרגיה קרי התייעלות אנרגטית ,היא הדרך הנכונה והמהירה ביותר לקיצוץ חשבונות האנרגיה של
הצרכנים ,אמר נשיא הנציבות האירופית ,זוז'ה מנואל ברוסו ,במסיבת עיתונאים לאחר הפסגה האחרונה .הוא טען

שניתן להקטין את חשבונות הצרכנים בעד  1,000אירו למשק בית .התייעלות אנרגטית היא גם הגורם לאבטחת
אספקה טובה יותר ,תחרותיות ופליטות פחמן נמוכות.
שרי האנרגיה של האיחוד האירופי היו חדים הרבה יותר בנושא זה ,ובפגישה בדצמבר הציבו את ההתייעלות
האנרגטית כראשונה מתוך חמש עדיפויות .שר האנרגיה ושינוי האקלים הבלגי אמר טרם הפסגה שלאירופה יש את
היכולת להיות המובילה בעולם בהתייעלות אנרגטית ,אולם עליה להחליט לרצות ולהפוך למובילה.
אולם מנהיגי אירופה בחרו כעדיפות הראשונה שלהם לתמוך בהשלמת שוק האנרגיה הפנימי של האיחוד .במצגת
שהוצגה בפני מנהיגי האיחוד ונקראת 'עדיפויות האנרגיה של אירופה ',עמד בארוסו על החשיבות של השוק הפנימי.
הוא אמר שהשלמת השוק הפנימי תיצור  5מיליון משרות חדשות עד  ,2020כאשר ההתייעלות האנרגטית אמורה
לתרום עוד  2מיליון.
יש ציפיות גבוהות ,אולי גבוהות מידי ,לאור תמיכתם הצנועה של מנהיגי האיחוד האירופי בהתייעלות האנרגטית.
ארגונים ירוקים קוראים זה זמן רב לקביעת יעדים מחייבים ,אך אפשרות זאת לא הייתה אף פעם ריאלית לגבי פסגה
זו .האמצעי הממשי היחידי שהציעו המנהיגים  ,תקני התייעלות במבנים ושירותים ציבוריים רלוונטיים החל מ,2012 -
נתקל בלעגם של בעלי העניין .מבני הציבור מהווים רק בין  8%ל 12%-ממלאי המבנים האירופאים הקיימים.
הנציבות פועלת לקידום ההתייעלות האנרגטית בסדר העדיפויות
בתכנית הפעולה החדשה בנושא ההתייעלות האנרגטית שהוצגה בבריסל ,מצהירה הנציבות על כוונתה להגיש הצעות
להנחייה חדשה של חיסכון באנרגיה ,שתאכוף על המדינות החברות יעדי התייעלות אנרגטית מחייבים במגזר
הציבורי ,והתחייבויות לחיסכון באנרגיה בחברות השירותים הציבוריים .אולם הנציבות נמנעת מלהציע יעדי ייעול
מחייבים למדינות החברות.
בתוכנית הפעולה שלה להתייעלות אנרגטית מציעה הנציבות שהרשויות הציבוריות יידרשו לשפץ לפחות 2%
ממבניהם כל שנה ,כמעט כפול מהשיעור הנוכחי .כל שיפוץ צריך לעלות את רמת מבנים אלו לעשירון העליון של
המלאי הארצי של המבנים .הנציבות תלך בראש ותעלה את ביצועי האנרגיה של כל בנייניה לסטנדרטים הגבוהים
ביותר עד .2015
ההתחייבויות הלאומיות לחיסכון באנרגיה בשירותים ציבוריים כבר קיימות בכמה מדינות חברות ,כולל בריטניה,
צרפת ,איטליה ודנמרק .מדינות אלו מסרו על תוצאות טובות :חיסכון של עד  6%מצריכת האנרגיה הסופית ע"י
החברות המעורבות .כעת מבקשת הנציבות שמדינות נוספות ילכו בעקבות המדינות החלוצות ,ומעריכה שאם תיושם
המדיניות ברחבי אירופה יניב הדבר חיסכון של  100מיליון טון שווה ערך טון נפט ב.2020 -
בעתיד הרחוק יותר עשויה הנציבות לחייב את המדינות החברות להעניק היתרים לכושר ייצור אנרגיה חדש המותנה
בשימוש 'בטכנולוגיה הזמינה המיטבית' ) .(Best Available Technology - BATכמו כן עלולות המדינות להידרש
לשדרג מתקנים קיימים לרמות של  BATהיכן שהדבר כלכלי ,כל אימת שהיתר ההפעלה יעמוד לקראת חידוש .הנציבות
תוכל להציע אמצעים אלו אם השיפורים בנצילות האנרגיה בענף יתבררו כלא מספקים.
יוזמות מוצעות אחרות כוללות תכניות מחייבות להקמת מערכות ייצור משולבות של חום וחשמל ,קביעת רף מינימום
לכמות המידע הנדרשת לצרכן ברשתות ובמונים חכמים ,ודרישה מהמדינות החברות לטפל בבעיה של תמריצים
מפוצלים ,שעל פיהם לא השוכרים ולא הבעלים מומרצים במידה מספקת כדי להשקיע בייעול אנרגטי .הנציבות מתכוונת
גם לדרוש עריכת ביקורות אנרגיה בחברות הגדולות.
חשבונות נמוכים יותר
מנהיגי אירופה אמצו את תכנית ההשקעות בצד ההיצע של מדיניות האנרגיה :שוק האנרגיה הפנימי והתשתיות ,אך
שכחו את צד הביקוש :חשיבות ההתייעלות והצרכנים .האתגר כעת יהיה להביא לאישור תכניות הייעול השאפתניות של
הנציבות על ידי אלו שיכולים לבצע או לרסק אותן :המדינות החברות" .אינך יכול למכור חיסכון" ,מקוננים בדרך כלל
תומכי ההתייעלות .אולי לא ,אך אתה כן יכול למכור חשבונות אנרגיה נמוכים יותר.
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