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8. υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του της 5ης 

Φεβρουαρίου 2014, της 26ης Νοεμβρίου 

2014 και 15ης Οκτωβρίου 2015, τα οποία 

ζητούν, μεταξύ άλλων, στόχο ενεργειακής 

απόδοσης 40 % για το 2030· θεωρεί ότι η 

θέσπιση δεσμευτικού συνολικού στόχου 

με επιμέρους εθνικούς στόχους για το 

2030 θα αυξήσει την ανεξαρτησία της ΕΕ 

από τις εισαγωγές ενέργειας, θα 

ενθαρρύνει την καινοτομία και θα 

συμβάλει στην εξασφάλιση του 

τεχνολογικού προβαδίσματος της ΕΕ στους 

τομείς αυτούς· θεωρεί επίσης ότι η 

θέσπιση δεσμευτικών απαιτήσεων έχει 
ζωτική σημασία για την επίτευξη μέγιστου 

επιπέδου φιλοδοξίας και προσπάθειας στα 

κράτη μέλη, ενώ θα πρέπει να παρέχεται 

επαρκής ευελιξία για την προσαρμογή του 

συνδυασμού εργαλείων και μέσων σε 

εθνικό επίπεδο· 

8. ζητεί στόχο ενεργειακής απόδοσης 

τουλάχιστον 30 % για το 2030 με στόχο 

να επιτευχθεί υψηλότερος στόχος 40% 

που να αντικατοπτρίζει το πλήρες 

οικονομικό δυναμικό· θεωρεί ότι μια 

τροποποιημένη οδηγία για την ενεργειακή 

απόδοση για να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος για το 2030 θα αυξήσει την 

ανεξαρτησία της ΕΕ από τις εισαγωγές 

ενέργειας, θα ενθαρρύνει την καινοτομία 

και θα συμβάλει στην εξασφάλιση του 

τεχνολογικού προβαδίσματος της ΕΕ στους 

τομείς αυτούς· θεωρεί επίσης ότι η 

εξασφάλιση της συνέχειας και του 

προγραμματισμού έχουν ζωτική σημασία 

για την επίτευξη μέγιστου επιπέδου 

φιλοδοξίας και προσπάθειας στα κράτη 

μέλη, ενώ θα πρέπει να παρέχεται επαρκής 

ευελιξία για την προσαρμογή του 

συνδυασμού εργαλείων και μέσων σε 

εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι ένας στόχος 

ενεργειακής απόδοσης δεν πρέπει να 

επικεντρώνεται αποκλειστικά στις 

εξοικονομήσεις, πρέπει να εστιάζεται 

στον τομέα εκτός ΣΕΔΕ και δεν πρέπει να 

αντιπροσωπεύει ένα απόλυτο ανώτατο 

όριο στην κατανάλωση και στην 

οικονομική μεγέθυνση στον κλάδο· 
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11. εκφράζει τη λύπη του για τον ελάχιστα 

φιλόδοξο στόχο (βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά τουλάχιστον 27 % το 

2030) που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο το 2014, πράγμα που 

δικαιολογείται κυρίως από ένα ιδιαίτερα 

μη ρεαλιστικό υψηλό προεξοφλητικό 

επιτόκιο που περιεχόταν σε προηγούμενη 

εκτίμηση επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι 

αυτό το προεξοφλητικό επιτόκιο (17,5 %) 

είναι υπέρμετρα υψηλό· καλεί την 

Επιτροπή να προχωρήσει σε 

ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους 

λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη 

της ενεργειακής απόδοσης, και σε ένα 

κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο, 

σύμφωνα με τις δικές της κατευθυντήριες 

γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας· 

ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να επανεξετάσουν τον στόχο ενεργειακής 

απόδοσης 27% για το 2030 υπό το πρίσμα 

της συμφωνίας του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή, με σκοπό την επίτευξη 

του στόχου για περιορισμό της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα 

πολύ χαμηλότερα από τους 2 βαθμούς 

Κελσίου, και να συνεχίσουν τις 

προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης 

αυτής σε 1,5 βαθμό, σύμφωνα με τον 

στόχο ενεργειακής απόδοσης που 

υιοθέτησε το Κοινοβούλιο· καλεί την 

11. εκφράζει τη λύπη του για τον ελάχιστα 

φιλόδοξο στόχο (βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά τουλάχιστον 27 % το 

2030) που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο το 2014, πράγμα που 

δικαιολογείται κυρίως από ένα ιδιαίτερα 

μη ρεαλιστικό υψηλό προεξοφλητικό 

επιτόκιο που περιεχόταν σε προηγούμενη 

εκτίμηση επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι 

αυτό το προεξοφλητικό επιτόκιο (17,5 %) 

είναι υπέρμετρα υψηλό· καλεί την 

Επιτροπή να προχωρήσει σε 

ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους 

λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη 

της ενεργειακής απόδοσης, και σε ένα 

κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο, 

σύμφωνα με τις δικές της κατευθυντήριες 

γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας· 

ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να επανεξετάσουν τον στόχο ενεργειακής 

απόδοσης 27 % για το 2030 υπό το πρίσμα 

της συμφωνίας του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή, με σκοπό την επίτευξη 

του στόχου για περιορισμό της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα 

πολύ χαμηλότερα από τους 2 βαθμούς 

Κελσίου, και να συνεχίσουν τις 

προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης 

αυτής σε 1,5 βαθμό, σύμφωνα με τον 

στόχο ενεργειακής απόδοσης που 

υιοθέτησε το Κοινοβούλιο· ζητεί στόχο 
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Επιτροπή να ορίσει δεσμευτικό στόχο 

ενεργειακής απόδοσης 40% για το 2030, 

κάτι που θα αντικατοπτρίζει το δυναμικό 

οικονομικά συμφέρουσας ενεργειακής 

απόδοσης· 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 30 % 

για το 2030 με στόχο να επιτευχθεί 

υψηλότερος στόχος 40% που να 

αντικατοπτρίζει το πλήρες οικονομικό 

δυναμικό· 

Or. en 

 

 


