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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. primena savo 2014 m. vasario 5 d, 

2014 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. spalio 

15 d. rezoliucijas, kuriose, be kita ko, 

raginama nustatyti 40 proc. energijos 

vartojimo efektyvumo tikslą 2030 metams; 

mano, kad bendras privalomas tikslas 

kartu su atskirais nacionaliniais tikslais 
2030 metams padidins ES 

nepriklausomybę nuo energijos importo, 

paskatins inovacijas ir padės užtikrinti jos 

technologinę lyderystę energijos vartojimo 

efektyvumo srityje; be to, mano, kad 

privalomi reikalavimai yra itin svarbūs 

norint pasiekti aukščiausią užmojų ir 

pastangų lygį valstybėse narėse, taip pat 

suteikti joms pakankamai lankstumo 

galimybių parengti priemonių ir įrankių, 

kurie turi būti pritaikyti nacionalinio 

lygmens poreikiams, derinį; 

8. ragina nustatyti mažiausiai 30 proc. 

energijos vartojimo efektyvumo tikslą 

2030 metams, kad būtų pasiektas 

aukštesnis tikslas – 40 proc., kuris 

atspindi visą ekonominį potencialą; mano, 

kad iš dalies pakeista Energijos vartojimo 

efektyvumo direktyva siekiant tikslo 
2030 metams padidins ES 

nepriklausomybę nuo energijos importo, 

paskatins inovacijas ir padės užtikrinti jos 

technologinę lyderystę energijos vartojimo 

efektyvumo srityje; be to, mano, kad 

tęstinumas ir planavimo saugumas yra itin 

svarbūs norint pasiekti aukščiausią užmojų 

ir pastangų lygį valstybėse narėse, taip pat 

suteikti joms pakankamai lankstumo 

galimybių parengti priemonių ir įrankių, 

kurie turi būti pritaikyti nacionalinio 

lygmens poreikiams, derinį; pabrėžia, kad 

energijos vartojimo efektyvumo tikslas 

turi būti sutelktas ne tik į taupymą, bet ir 

turėtų būti sutelktas į sektorius, kuriems 

netaikoma ATLPS, ir neturi būti absoliuti 

vartojimo ir ekonomikos augimo 

pramonės srityje riba; 

Or. en 
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11. apgailestauja dėl Europos Vadovų 

Tarybos 2014 m. priimto labai mažo 

užmojo tikslo (mažiausiai 27 proc. 

pagerinti energijos vartojimo efektyvumą 

iki 2030 m.), kuris daugiausia paremtas 

labai nerealistine didele diskonto norma, 

taikyta atliekant ankstesnį poveikio 

vertinimą; primena, kad 17,5 proc. 

diskonto norma yra pernelyg didelė; ragina 

Komisiją, remiantis savo geresnio 

reglamentavimo gairėmis, atlikti išsamią 

sąnaudų ir naudos analizę, atsižvelgiant į 

daugialypę energijos vartojimo efektyvumo 

naudą ir į socialinio diskonto normą; prašo 

Komisijos ir valstybių narių persvarstyti 

2030 metams nustatytą 27 proc. energijos 

vartojimo efektyvumo tikslą atsižvelgiant į 

Paryžiaus klimato kaitos susitarimą 

siekiant užtikrinti, kad pasaulio klimato 

atšilimas neviršytų 2°C, bet stengtis, kad 

jis siektų tik 1,5°C, laikantis Parlamento 

nustatyto energijos vartojimo efektyvumo 

tikslo; prašo Komisijos nustatyti privalomą 

40 proc. energijos vartojimo efektyvumo 

tikslą 2030 metams, kuris atspindėtų 

ekonomiškai naudingo energijos 

vartojimo efektyvumo potencialą; 

11. apgailestauja dėl Europos Vadovų 

Tarybos 2014 m. priimto labai mažo 

užmojo tikslo (mažiausiai 27 proc. 

pagerinti energijos vartojimo efektyvumą 

iki 2030 m.), kuris daugiausia paremtas 

labai nerealistine didele diskonto norma, 

taikyta atliekant ankstesnį poveikio 

vertinimą; primena, kad 17,5 proc. 

diskonto norma yra pernelyg didelė; ragina 

Komisiją, remiantis savo geresnio 

reglamentavimo gairėmis, atlikti išsamią 

sąnaudų ir naudos analizę, atsižvelgiant į 

daugialypę energijos vartojimo efektyvumo 

naudą ir į socialinio diskonto normą; prašo 

Komisijos ir valstybių narių persvarstyti 

2030 metams nustatytą 27 proc. energijos 

vartojimo efektyvumo tikslą atsižvelgiant į 

Paryžiaus klimato kaitos susitarimą 

siekiant užtikrinti, kad pasaulio klimato 

atšilimas neviršytų 2°C, bet stengtis, kad 

jis siektų tik 1,5°C, laikantis Parlamento 

nustatyto energijos vartojimo efektyvumo 

tikslo; ragina nustatyti mažiausiai 30 proc. 

energijos vartojimo efektyvumo tikslą 

2030 metams, kad būtų pasiektas 

aukštesnis tikslas – 40 proc., kuris 

atspindi visą ekonominį potencialą; 

Or. en 
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