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8. minder om sine beslutninger af 5. 

februar 2014, 26. november 2014 og 15. 

oktober 2015, hvori der bl.a. opfordres til 

fastsættelse et energieffektivitetsmål på 40 

% for 2030; mener, at et bindende 

overordnet mål med individuelle nationale 
mål for 2030 vil øge EU's uafhængighed af 

energiimport, tilskynde til innovation og 

bidrage til at sikre EU's teknologiske 

lederskab inden for energieffektivitet;  

mener endvidere, at bindende krav er 

afgørende for at opnå et maksimalt 

ambitionsniveau og en maksimal indsats i 

medlemsstaterne og for at sikre 

tilstrækkelig fleksibilitet til at skræddersy 

blandingen af værktøjer og instrumenter på 

nationalt plan; 

8. opfordrer til et energieffektivitetsmål for 

2030 på mindst 30 %, således at der kan 

opfyldes et højere mål på 40 %, der 

afspejler det fulde økonomiske potentiale; 

mener, at en ændring af direktivet for 

energieffektivitet med henblik på at 

opfylde dette mål for 2030 vil øge EU's 

uafhængighed af energiimport, tilskynde til 

innovation og bidrage til at sikre EU's 

teknologiske lederskab inden for 

energieffektivitet; mener endvidere, at 

kontinuitet og planlægningssikkerhed er 

afgørende for at opnå et maksimalt 

ambitionsniveau og en maksimal indsats i 

medlemsstaterne og for at sikre 

tilstrækkelig fleksibilitet til at skræddersy 

blandingen af værktøjer og instrumenter på 

nationalt plan; understreger, at et 

energieffektivitetsmål ikke udelukkende 

må koncentrere sig om besparelser, bør 

fokusere på sektoren uden for ETS og 

ikke må udgøre et absolut loft over 

forbrug og økonomisk vækst i industrien;  

Or. en 
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11. beklager det uambitiøse mål (en 

forbedring af energieffektiviteten med 

mindst 27 % inden 2030), som Det 

Europæiske Råd vedtog i 2014, og som 

primært skyldes en yderst urealistisk høj 

diskonteringssats i en tidligere 

konsekvensvurdering; minder om, at 

diskonteringssatsen (17,5 %) er 

uforholdsmæssigt høj; opfordrer 

Kommissionen til at gå over til omfattende 

cost-benefit-analyser, som tager højde for 

de mange fordele ved energieffektivitet, og 

til en social diskonteringssats i tråd med 

dens egne retningslinjer for bedre 

regulering;  anmoder Kommissionen og 

medlemsstaterne om at revidere 

energieffektivitetsmålet på 27 % inden 

2030 i lyset af klimaaftalen fra Paris med 

henblik på at opfylde målet om at begrænse 

stigningen i den globale opvarmning til et 

godt stykke under 2° C og om at fortsætte 

bestræbelserne på at begrænse stigningen 

til 1,5° C i tråd med det af Parlamentet 

vedtagne energieffektivitetsmål;  anmoder 

Kommissionen om at fastsætte et 

bindende energieffektivitetsmål på 40 % 

for 2030, som vil afspejle niveauet for 

potentialet i omkostningseffektiv 

energieffektivitet; 

11. beklager det uambitiøse mål (en 

forbedring af energieffektiviteten med 

mindst 27 % inden 2030), som Det 

Europæiske Råd vedtog i 2014, og som 

primært skyldes en yderst urealistisk høj 

diskonteringssats i en tidligere 

konsekvensvurdering; minder om, at 

diskonteringssatsen (17,5 %) er 

uforholdsmæssigt høj; opfordrer 

Kommissionen til at gå over til omfattende 

cost-benefit-analyser, som tager højde for 

de mange fordele ved energieffektivitet, og 

til en social diskonteringssats i tråd med 

dens egne retningslinjer for bedre 

regulering; anmoder Kommissionen og 

medlemsstaterne om at revidere 

energieffektivitetsmålet på 27 % inden 

2030 i lyset af klimaaftalen fra Paris med 

henblik på at opfylde målet om at begrænse 

stigningen i den globale opvarmning til et 

godt stykke under 2° C og om at fortsætte 

bestræbelserne på at begrænse stigningen 

til 1,5° C i tråd med det af Parlamentet 

vedtagne energieffektivitetsmål; opfordrer 

til et energieffektivitetsmål for 2030 på 

mindst 30 %, således at der kan opfyldes 

et højere mål på 40 %, der afspejler det 

fulde økonomiske potentiale; 

Or. en 



 

AM\1098096DA.doc  PE585.219v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 


