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ETIQUETA VISIBLE
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Els consumidors
d’EKOenergia poden
utilitzar el logo de
l’ecoetiqueta a les seves
pàgines web, instal·lacions
i fins i tot productes.

PROJECTES CLIMÀTICS

p. 8

A través de la certificació
d’energia renovable
recaptem cada any més
fons per a nous projectes
energètics en països en
desenvolupament.

ABAST GLOBAL

p. 5

Els nostres criteris de
sostenibilitat funcionen
internacionalment.
EKOenergia està
disponible per a llars en
11 països i companyies a
tot el món.

EN XARXA
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EKOenergia és una iniciativa
sense ànim de lucre creada
per ONGs medioambientals.
Els nostres socis, voluntaris i
membres són fundamentals
pel nostre treball diari.

Donant veu als
consumidors
Al febrer de 2013, organitzacions
mediambientals
de
16
països
europeus van llançar la primera ecoetiqueta internacional per a l’electricitat. L’objectiu era senzill: crear
una
eina
fàcilment
reconeixible per promoure l’electricitat
renovable i sostenible a nivell mundial.

Treballem en àrees des del seguiment
de l’energia fins a la conservació de
la natura, però un dels nostres aspectes més visibles és el Fons Climàtic.
Gràcies
als
consumidors
d’EKOenergía,
podem
finançar
projectes
solars
que
aborden
la
pobresa
energètica.

Des del secretariat de EKOenergia a
Helsinki ens vam posar en contacte
amb
consumidors
i
venedors
d’energia de deu països de la UE,
organitzem campanyes i signem
els primers acords de llicència. El
2015 vam notar el creixent interès
fora d’Europa i vam decidir desenvolupar associacions a Àsia i Àfrica. Avui, EKOenergia arriba amb
èxit a consumidors i venedors a
més de 40 països de tot el món.

Impulsats pels nostres primers
èxits, així com per la febre mundial
per a les renovables, EKOenergia està
enlairant. Confiem que sigui només el
començament de la nostra aventura.

A EKOenergia no subestimem
els esforços individuals, per això
oferim als consumidors, organitzacions i moviments climàtics els
instruments concrets per passar a
l’acció i convertir-se en líders del canvi.

A pels pròxims cinc anys!

Perquè

cada

acció

compta.

Donem les gràcies a tots els que
ens han donar suport aquests cinc
anys: socis, consumidors i membres.
La nostra creixent xarxa d’ONGs
medioambientals i voluntaris és la
clau del nostre ràpid creixement.

Steven Vanholme
Director de Projecte
PÁG. 2
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NOSALTRES

EKOenergia és la ecoetiqueta internacional per
l’energia. El nostre segell sense ànim de lucre
ajuda als consumidors a escollir un producte elèctric respectuós amb el medi ambient: fonts renovables amb estrictes criteris de sostenibilitat.

CRITERIS
Nova producció de renovables amb el Fons Climàtic
Només la bioenergia més respectuosa amb el clima
Energia eòlica fora d’àrees naturals i de protecció d’aus
Energia hidràulica que respecta la migració dels peixos.
Projectes de restauració fluvial a través del Fons Ambiental
Energia renovable controlada per GOs, RECS, I-RECS
Solar, eòlica, hidràulica, biomassa i geotèrmica
Combustibles fòssils, energia nuclear,
“possiblement renovables”

EKOenergia

Altres renovables

Fonts mixtes






?
?
?
?

-



-




?

-



A COP D’ULL
EKOenergIa és una iniciativa sense ànim de lucre que
compta amb el suport d’una
xarxa creixent de més de 40
ONGs medioambeintals de
més de 30 països. Al 2016-17
l’etiqueta va rebre guardons a
França, Suïssa i Alemanya per
la seva acció pel clima.

L’electricitat certificada per
EKOenergia costa de mitjana
un 1-2% més que les opcions
no renovables, pel que
suposa una acció rentable de
RSC, reduint la petjada de carboni i impactes positivament a
la biodiversitat mundial.

AVALS

Animem als usuaris d’ EKOenergia a presumir de la seva
elecció i donar visibilitat a
l’etiqueta. L’impacte positiu en
el medi ambient es multiplica
si els usuaris ho comuniquen
i inspiren a d’altres a seguir el
seu exemple.

SEGUEIX-NOS

”EKOenergia representa la
millor opció disponible pel
consum sostenible d’electricitat renovable a Europa.”

”Les ecoetiquetes són una forma de que
les companyies facin més amb les seves
compres. EKOenergia, esmentada a la
Guia del Protocol GEH d’Abast 2, és
una marca de qualitat que se suma als
certificats de seguiment.”

LEED
certificació de
construcció verda

CDP
abans Projecte de divulgació
de carboni

“Un nombre creixent d’hotels a
Europa ja s’han canviat a
EKOenergia i inclouen el logotip
a les comunicacions amb els seus
clients. Segueix el seu exemple i
ves més enllà.”
Green Key
certificació pel sector d’establiments
d’allotjament turístics

@EKOenergy
International

/ekoenergy--ekoenergia

@ekoenergy

@EKOenergy_

O contàctans a: info@ekoenergy.org
		
www.ekoenergy.org/es/
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CREIXEMENT CONSTANT
Des del nostre llançament al 2013, EKOenergia
ha crescut a una velocitat increïble i en diferents
fronts. Cada èxit ens ajuda a arribar a nous actors
perquè prenguin part i augmenta el nostre impacte
en la lluita contra el canvi climàtic.

2017

2016
2015

2013

• S’aproven els criteris de
sostenibilitat per a l’electricitat pels membres de
les ONGs
• Nombroses ecoetiquetes
europees s’uneixen a la 1ª
ecoetiqueta internacional
de la energía
• Primeres certificacions al
nord d’Europa

2014

• Primers contactes amb
grans consumidores i
empreses energètiques a
l’Est d’Europa
• LEED Europa recomana
EKOenergia
• Participem al desenvolupament de la orientació
del Protocol de GEH
d’Abast 2

• Llançament de la
EKOenergia certificada
a Espanya i França
• Primeres ONGs medioambientals d’Àsia i
Àfrica a unir-se a la
xarxa
• Primera transacció amb
EKOenergia a Xina
• HSY és el primer gran
consumidor que comunica sobre el seu pas a
a EKOenergia

• Un nombre creixent de
companyies es canvien
a EKOenergia a Europa
i ho comuniquen
• Campanyes dirigides
a edificis ecològics,
hotels i cerveceries
• Campanya conjunta
amb “Protect Our
Winters” a Finlàndia,
protagonitzada pel
medallista olímpic Enni
Rukajärvi
• Projecte Freshabit Life
IP de la UE, centrat en
l’impacte de l’energia hidroelèctrica a la
natura

• Tres ciutats es passen a
EKOenergia a Finlàndia
i Alemanya
• Els usuaris d’EKOenergia financien 9 projectes del Fons Climàtic i 5
del Fons Ambiental
• Criteris pel gas i preparació de criteris per
l’energia tèrmica
• Campanyes dirigides a
hotels i productors de
xocolata
• Primeres certificacions
d’EKOenergia a
Amèrica i Àfrica
• Una de les nostres
empleades visita Xina
durant 2 mesos
• Entre d’altres, Groupe
Rocher es canvia a
EKOenergia a França,
L’Oréal a Rússia i VMware a Europa
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ABAST GLOBAL

EUROPA OCCIDENTAL
EKOenergia està disponible a la majoria de països
de l’Oest d’Europa, per a
llars, companyies i municipis. Aquí tenim la major
activitat de campanyes.

EKOenergia s’expandeix cada any, amb un creixent
interès públic en energies renovables empenyent
la nostra internacionalització. Tot i que Europa
segueix sent el nostre fort, cada vegada som més
actius a la resta del món, amb especial força a Àsia.

NORD D’EUROPA
La ecoetiqueda es va llançar
a Finlàndia, on avui tenim 10
comercialitzadores. Treballem
amb els nostres socis a Escandinàvia, Estònia i Letònia.

EUROPA DE L’EST
I RÚSSIA
Europa de l’Est és un dels
nostres objectius. Volem
facilitar als consumidors
que han deixat de banda
el carbó. A través del
projecte “EKOenergia
per a Rússia” estem en
contacte amb autoritats
russes, consumidors i
companyies d’energia.

AMÈRICA DEL NORD
EKOenergia està disponible
a Nord Amèrica i mantenim
contacte proper amb ONGs i
Think tanks americans
relacionats amb energies
renovables.

EST D’ÀSIA

AMÈRICA LLATINA
Projectes solars a Perú i
Nicaragua. Prenent contacte amb ONGs mediambientals i experts de RSC
a Llatinoamèrica. Primeres
vendes a l’Amèrica Central
al 2017.

ÀFRICA
Projectes solars al Camerun,
Guinea, Madagascar, Senegal,
Sud-àfrica, Sudan, Tanzània
i Togo. Primera certificació
d’EKOenergia a Sud-àfrica.

MEDITERRANI
I ORIENT MITJÀ

Primera transacció d’energia verda a la Xina certificada per EKOenergia al
2015. Projecte
d’intercanvi amb Chongqing Renewable Energy
Society i visita a parts
interessades en 7 ciutats
xineses al 2017.

Projecte “EKOenergia per
Turquia” al 2016 per establir
contactes amb parts interessades. Projecte solar a Palestina.
Llançament d’EKOenergia al
món àrab en procés.
PÁG. 5

EKOENERGÍA – PRIMEROS CINCO AÑOS

www.ekoenergy.org/es/

PROMOCIÓ

El nostre objectiu és una protecció forta i universal de
la natura i el clima, així com la restauració d’hàbitats
danyats. Una transició ràpida cap al 100% d’energia
renovable i sostenible és crucial per assolir aquest
objectiu.

DESENVOLUPAMENT DE L’ESTRUCTURA
DEL MERCAT DE RENOVABLES

PER UN MÓN
100% RENOVABLE

En moltes parts del món, el paper dels
consumidors és encara molt limitat en el
mercat de l’energia. Participem activament
en el desenvolupament d’eines per ampliar
les opcions del consumidor.

Ens acostem a d’altres estàndards,
com LEED, Green Key i l’European
Ecolabel que han inclòs energia 100%
renovable i sostenible en els seus
propis textos.

Hem donat suport a les solucions basades
en el mercat en les discussions sobre la
orientació del Protocol de gasos d’efecte
hivernacle d’Abast 2.

Som membres de la Campanya Global 100% RE i IRENA’s Coalition for
Action.

Som experts en certificats d’atributs
energètics, com les Garanties d’Origien
europees. Vàrem ser un dels priers a
aprovar I-REC, l’estàndard internacional
per certificats d’energia renovable.

Participem activament en campanyes
nacionals i internacionals per a l’ús
d’energies 100% renovables, com la
de Finlàndia al 2016, adreçada a tots
els polítics dels diferents grups
parlamentaris. En aquestes campanyes, ens enfoquem en la viabilitat i
disponibilitat d’uns criteris internacionals de sostenibilitat per a l’energia.

PÁG. 6
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BIODIVERSITAT

Una característica d’EKOenergia és que a més del clima
tenim en compte la biodiversitat. L’ EKOenergia certificada
prové d’instal·lacions d’energia renovable acuradament
seleccionades per tenir el mínim impacte en la biodiversitat.
A més, recaptem fons per a la conservació de la natura.

VIDA SALVATGE
Principalment treballem amb instal·lacions eòliques i solars que es trobin fora
d’àrees importants d’aus.
A Europa, evitem a més les instal·lacions
ubicades en àrees de la Xarxa Natura
2000, que inclouen hàbitats per ratpenats
i altres espècies en perill d’extinció.

ECOSISTEMES DE RIU
L’energia hidroelèctrica certificada prové
d’instal·lacions que compleixen amb els
criteris de sostenibilitat establerts, com un
impacte mínim en la connectivitat fluvial.
Els venedors d’energia hidroelèctrica
certificada fan contribucions al nostre Fons
Ambiental, que finança diversos projectes
de restauració fluvial a l’any.

ECOSISTEMES TERRESTRES
Establim regles estrictes per a l’ús de la
biomassa. Ens enfoquem en l’ús eficient
de residus i deixalles i no permetem cultius agrícoles per a la bioenergia.
Per a productes forestals, excloem arrels i
soques, així com troncs grans.

Il.lustracions originals d’aquesta pàgina de Līga Delvera, www.demini.lv
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PROJECTES PEL CLIMA

Mitjançant la venda de EKOenergia recaptem fons per a projectes
d’energia renovable. Els projectes es duen a terme per ONGs amb
una trajectòria de projectes d’ajuda al desenvolupament exitoses. A
través d’aquests projectes, EKOenergia contribueix a la implementació de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides.

A nivell mundial, 1.200 milions de persones no tenen accés a electricitat i més
de 2.700 milions no tenen instal.lacions
de cuina netes. L’ energia assequible i
neta està clarament relacionada amb la
qualitat de l’educació i les possibilitats
d’una vida sense pobresa.
A través del Fons Climàtic donem suport a
projectes que es puguin replicar. A Togo,
per exemple, ajudem a desenvolupar
nanoxarxes intel·ligents, brindant energia
renovable a cada vegada més ciutadans.
Els projectes del Fons Climàtic sovint es
troben en regions remotes, lluny de les
grans ciutats. La suficiencia energètica en
aquestes àrees significa millorar les oportunitats per als més vulnerables.
Molts projectes se centren en reducir la
càrrega de treball de les dones, que sovint
sacrifiquen les seves carreres professionals
per mantenir a les seves famílies. En cooperació amb les dones locals, el Fons ha
ajudat a impulsar amb energia solar el reg
a Senegal i els molins de gra al Sudan.

En tots els projectes climàtics, l’objectiu
és enfortir a una comunitat.
Al Tadjikistan, per exemple, donem
suport a la construcció d’un “cafè d’energia solar”. Al cafè, els vilatants tenen
accés a internet. El cafè serveix a més
com un punt de distribució de làmpades
solars. A Sud-àfrica, donem suport a projectes en comunitats que estan jugant un
paper crucial en la protecció de les àrees
naturals locals.
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UNA ETIQUETA VISIBLE
La nostra ecoetiqueta és visualment atractiva i reconeguda
internacionalment, convertint-se en una poderosa eina de
comunicació per a les empreses. En utilitzar l’ecoetiqueta, pot
mostrar el seu compromís amb les energies renovables i
encoratjar a d’altres a fer el mateix.

EMPRESES GLOBALS

EMPAQUETAT

Els usuaris d’EKOenergia poden utilitzar
l’etiqueta en publicacions i edificis. Per
a organitzacions grans, l’etiqueta i els
seus criteris internacionals són una
manera fàcil d’harmonitzar la seva
comunicació sobre energia en tots els
països on estan actius.

La etiqueta EKOenergia es pot
trobar cada vegada a més productes de consum, el que ajuda
als consumidors a escollir marques
mediambientalment conscients en
les seves compres diàries.

ORGANITZACIONS PÚBLIQUES

MENJARS I BEGUDES

ATLETES

Les ciutats finlandeses de Lappeenranta i Imatra fan servir EKOenergia i orgullosament comuniquen als
seus ciutadans i socis. A Alemanya,
la ciutat de Bielefeld també ha canviat a EKOenergia.

La nostra etiqueta de fàcil reconeixement
facilita la comunicació i l’equip de
EKOenergia dóna suport per a diferents
tipus de campanyes. Al 2016, una
cerveseria finlandesa va canviar a
EKOenergia i va començar a fer servir
l’etiqueta ecològica, inspirant a cerveseries
de diversos païso s a seguir l’exemple.

Els equips esportius i les celebritats
són cada vegada més importants en
la promoció d’accions climàtiques.
En els darrers anys, hem vist equips,
medallistes olímpics i actors explicar
per què van triar EKOenergia i per
què animen a altres a fer-ho.
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Som una xarxa sense ànim de lucre que s’enfoca
en solucions en lloc de problemes. A les nostres
activitats, depenem de tres grups: els nostres
voluntaris i aprenents, les organitzacions membres
de la xarxa i el nostre gran grup de socis.

Treballem en estreta cooperació amb
organitzacions com CDP, CAN Europa, RECS Internacional, Green Key,
RE100 i molts altres. Alguns dels nostres socis, com Protect Our Winters
Finlàndia, utilitzen els
criteris internacionals d’EKOenergia
per a l’energia renovable en les seves
pròpies campanyes.
Original picture: Aino Huotari / POW

LA NOSTRA XARXA

SOCIS

MEMBRES
EKOenergia és una eina no
comercial per a consumidors d’energia responsables. Els nostres
membres són organitzacions
medioambientals sense fins lucratius,
que aproven els criteris de la nostra
etiqueta ecològica i ens ajuden a
difondre la paraula.

VOLUNTARIS
Voluntaris i aprenents, recolzats pel
nostre personal permanent, són el
nucli del nostre treball. Ja hem rebut
voluntaris i aprenents de més de
30 països que ofereixen habilitats
lingüístiques crucials per contactar
amb els actors interessats en un
nombre cada vegada més gran de
països.
Disseny i il.lustracions de l’informe (excepte que es mencioni el contrari) de Petter Nissinen.
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