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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reamintește rezoluțiile sale din 5 

februarie 2014, 26 noiembrie 2014 și 15 

octombrie 2015, în care se solicită, printre 

altele, stabilirea unei ținte de eficiență 

energetică de 40 % pentru 2030; consideră 

că un obiectiv general obligatoriu corelat 

cu obiective naționale individuale pentru 

2030 îi va permite UE să își reducă 

dependența de importurile de energie, va 

încuraja inovarea și va contribui la 

consolidarea poziției UE de lider 

tehnologic în domeniul eficienței 

energetice; consideră, de asemenea, că un 

set de cerințe obligatorii sunt esențiale 

pentru realizarea unui nivel maxim de 

ambiție și de eforturi în statele membre, 

precum și pentru a permite o flexibilitate 

suficientă pentru ca mixul de instrumente 

și măsuri să fie adaptat la nivel național; 

8. solicită stabilirea unei ținte de eficiență 

energetică de cel puțin 30 % pentru 2030, 

cu scopul de a atinge o țintă mai 

ambițioasă de 40 %, care să reflecte 

întregul potențial economic; consideră că 

modificarea Directivei privind eficiența 

energetică pentru a atinge acest obiectiv 
pentru 2030 îi va permite UE să își reducă 

dependența de importurile de energie, va 

încuraja inovarea și va contribui la 

consolidarea poziției UE de lider 

tehnologic în domeniul eficienței 

energetice; consideră, de asemenea, că 

continuitatea și elaborarea de planuri în 

materie de securitate sunt esențiale pentru 

realizarea unui nivel maxim de ambiție și 

de eforturi în statele membre, precum și 

pentru a permite o flexibilitate suficientă 

pentru ca mixul de instrumente și măsuri să 

fie adaptat la nivel național; subliniază 

faptul că un obiectiv de eficiență 

energetică nu trebuie să se concentreze 

numai asupra economiilor, ci ar trebui să 

se concentreze și pe sectorul non-ETS și 

nu trebuie să reprezinte un plafon absolut 

în ceea ce privește consumul și creșterea 

economică în industrie; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. regretă lipsa de ambiție a obiectivului 

adoptat de către Consiliul European în 

2014 (o îmbunătățire de cel puțin 27 % a 

eficienței energetice până în 2030), 

justificată în principal printr-o rată de 

actualizare ridicată și extrem de nerealistă 

dintr-un studiu de impact precedent; 

reamintește că această rată de scont 

(17,5 %) este prea ridicată; invită Comisia 

să procedeze la o analiză cost-beneficiu 

aprofundată, ținând seama de beneficiile 

multiple ale eficienței energetice, și să 

utilizeze o rată de actualizare socială, în 

conformitate cu propriile orientări privind 

o mai bună legiferare; solicită Comisiei și 

statelor membre să revizuiască obiectivul 

de îmbunătățire a eficienței energetice cu 

cel puțin 27 % până în 2030 în contextul 

Acordului de la Paris privind schimbările 

climatice, cu scopul de a atinge obiectivul 

de limitare a încălzirii globale la o valoare 

cu mult sub 2 °C și să își continue 

eforturile de a limita această creștere la 

1,5 °C, în conformitate cu obiectivul de 

eficiență energetică adoptat de Parlament; 

solicită Comisiei să stabilească un obiectiv 

obligatoriu de eficiență energetică de 40 % 

pentru 2030, care va reflecta nivelul 

potențialului eficienței energetice 

rentabile; 

11. regretă lipsa de ambiție a obiectivului 

adoptat de către Consiliul European în 

2014 (o îmbunătățire de cel puțin 27 % a 

eficienței energetice până în 2030), 

justificată în principal printr-o rată de 

actualizare ridicată și extrem de nerealistă 

dintr-un studiu de impact precedent; 

reamintește că această rată de scont (17,5 

%) este prea ridicată; invită Comisia să 

procedeze la o analiză cost-beneficiu 

aprofundată, ținând seama de beneficiile 

multiple ale eficienței energetice, și să 

utilizeze o rată de actualizare socială, în 

conformitate cu propriile orientări privind 

o mai bună legiferare; solicită Comisiei și 

statelor membre să revizuiască obiectivul 

de îmbunătățire a eficienței energetice cu 

cel puțin 27 % până în 2030 în contextul 

Acordului de la Paris privind schimbările 

climatice, cu scopul de a atinge obiectivul 

de limitare a încălzirii globale la o valoare 

cu mult sub 2 °C și să își continue 

eforturile de a limita această creștere la 

1,5 °C, în conformitate cu obiectivul de 

eficiență energetică adoptat de Parlament; 

solicită stabilirea unei ținte de eficiență 

energetică de cel puțin 30 % pentru 2030, 

cu scopul de a atinge o țintă mai 

ambițioasă de 40 %, care să reflecte 

întregul potențial economic; 
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