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Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. spominja na svoje resolucije z dne 5. 

februarja 2014, 26. novembra 2014 in 15. 

oktobra 2015, ki med drugim pozivajo k 

oblikovanju cilja o 40-odstotnem 

povečanju energetske učinkovitosti do leta 

2030; meni, da bo zavezujoči splošni cilj 

skupaj s posameznimi nacionalnimi cilji 

za leto 2030 izboljšal neodvisnost EU od 

uvoza energije, spodbudil inovacije ter 

pomagal zagotoviti njen tehnološki vodilni 

položaj na področju energetske 

učinkovitosti; prav tako meni, da so 

zavezujoče zahteve nujne za doseganje 

najvišje ambicioznosti in prizadevanj držav 

članic ter za omogočanje zadostne 

prožnosti za kombinacijo orodij in 

instrumentov, prilagojenih na nacionalni 

ravni; 

8. poziva, da se določi najmanj 30-

odstotni cilj izboljšanja energetske 

učinkovitosti do leta 2030, da bi dosegli 

višji, 40-odstotni cilj, ki bo odražal polni 

gospodarski potencial; meni, da bi 

spremenjena direktiva o energetski 

učinkovitosti, s katero bi dosegli ta cilj za 

leto 2030, izboljšala neodvisnost EU od 

uvoza energije, spodbudila inovacije ter 

pomagala zagotoviti njen tehnološki 

vodilni položaj na področju energetske 

učinkovitosti; prav tako meni, da sta 

kontinuiteta in načrtovanje varnosti 

bistvena za doseganje najvišje 

ambicioznosti in prizadevanj držav članic 

ter za omogočanje zadostne prožnosti za 

kombinacijo orodij in instrumentov, 

prilagojenih na nacionalni ravni; poudarja, 

da se cilj izboljšanja energetske 

učinkovitosti ne sme usmeriti le na 

prihranke, temveč se mora osredotočiti na 

sektorje, ki niso vključeni v ETS, in ne 

sme določiti absolutne zgornje meje za 

porabo in gospodarsko rast; 

Or. en 
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11. obžaluje, da je Evropski svet leta 2014 

sprejel neambiciozen cilj, da bi energetsko 

učinkovitost do leta 2030 izboljšali vsaj za 

27 % , kar je predvsem utemeljeno z 

izjemno nerealno visoko diskontno stopnjo 

iz prejšnjih ocen učinka; spominja, da je ta 

diskontna stopnja (17,5 %) pretirano 

visoka; poziva Komisijo, naj ob 

upoštevanju številnih koristi energetske 

učinkovitosti izvede poglobljeno analizo 

stroškov in koristi ter sprejme družbeno 

diskontno stopnjo v skladu z njenimi 

smernicami za boljše pravno urejanje; 

poziva Komisijo in države članice, naj ob 

upoštevanju pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah ponovno 

pregledajo cilj 27-odstotne energetske 

učinkovitosti do leta 2030, da bi omejile 

segrevanje svetovnega ozračja precej pod 

2°C, in naj si v skladu s ciljem energetske 

učinkovitosti, ki ga je sprejel Parlament, 

prizadevajo za omejitev na 1,5 °C; poziva 

Komisijo, naj določi zavezujoč 40-odstotni 

cilj za energetsko učinkovitost za leto 

2030, ki bo odražal potencial stroškovno 

učinkovite energetske učinkovitosti; 

11. obžaluje, da je Evropski svet leta 2014 

sprejel neambiciozen cilj, da bi energetsko 

učinkovitost do leta 2030 izboljšali vsaj za 

27 % , kar je predvsem utemeljeno z 

izjemno nerealno visoko diskontno stopnjo 

iz prejšnjih ocen učinka; spominja, da je ta 

diskontna stopnja (17,5 %) pretirano 

visoka; poziva Komisijo, naj ob 

upoštevanju številnih koristi energetske 

učinkovitosti izvede poglobljeno analizo 

stroškov in koristi ter sprejme družbeno 

diskontno stopnjo v skladu z njenimi 

smernicami za boljše pravno urejanje; 

poziva Komisijo in države članice, naj ob 

upoštevanju pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah ponovno 

pregledajo cilj 27-odstotne energetske 

učinkovitosti do leta 2030, da bi omejile 

segrevanje svetovnega ozračja precej pod 

2°C, in naj si v skladu s ciljem energetske 

učinkovitosti, ki ga je sprejel Parlament, 

prizadevajo za omejitev na 1,5 °C; poziva, 

da se določi najmanj 30-odstotni cilj 

izboljšanja energetske učinkovitosti do 

leta 2030, da bi dosegli višji, 40-odstotni 

cilj, ki bo odražal polni gospodarski 

potencial; 

Or. en 

 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 


