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Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet påminner om sina 

resolutioner av den 5 februari 2014, 

26 november 2014 och 15 oktober 2015, 

där det bland annat efterlyses ett 

energieffektivitetsmål på 40 % för 2030. 

Parlamentet anser att ett bindande 

övergripande mål med individuella 

nationella mål för 2030 kommer att göra 

EU mera oberoende av energiimport, 

uppmuntra till innovation och hjälpa EU att 

befästa sitt tekniska ledarskap på 

energieffektivitetens område. Parlamentet 

anser också att bindande krav är 

avgörande för att medlemsstaternas 

ambitionsnivå och insatser ska bli de 

största möjliga och för att det ska medges 

tillräcklig handlingsfrihet för att 

sammansättningen av redskap och 

instrument ska kunna skräddarsys på 

nationell nivå. 

8. Europaparlamentet efterlyser ett 

energieffektivitetsmål på minst 30 % för 

2030 med syftet att uppnå ett högre mål 

än 40 %, som speglar den fullständiga 

ekonomiska potentialen. Parlamentet anser 

att ett ändrat energieffektivitetsdirektiv för 

att nå detta mål för 2030 kommer att göra 

EU mera oberoende av energiimport, 

uppmuntra till innovation och hjälpa EU att 

befästa sitt tekniska ledarskap på 

energieffektivitetens område. Parlamentet 

anser också att kontinuitet och 

planeringssäkerhet är avgörande för att 

medlemsstaternas ambitionsnivå och 

insatser ska bli de största möjliga och för 

att det ska medges tillräcklig 

handlingsfrihet för att sammansättningen 

av redskap och instrument ska kunna 

skräddarsys på nationell nivå. Parlamentet 

betonar att energieffektivitsmålet inte 

endast bör vara inriktat på besparingar, 

utan också bör fokusera på den sektor 

som inte avser utsläppshandelssystemet 

och inte behöver innebära något absolut 

tak för konsumtion och ekonomisk tillväxt 

i industrin. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet beklagar bristen på 

ambition i det mål som Europeiska rådet 

antagit 2014 (minst 27 % bättre 

energieffektivitet fram till 2030), vilket i 

huvudsak motiveras med en ytterst 

orealistiskt hög diskonteringsränta som 

ingått i en tidigare konsekvensbedömning. 

Parlamentet erinrar om att denna 

diskonteringsränta (17,5 %) är överdrivet 

hög. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att gå över till heltäckande kostnads-

nyttoanalys, med beaktande av den 

mångsidiga nyttan av energieffektivitet, 

samt till en social diskonteringssats, i 

enlighet med kommissionens egna 

riktlinjer om bättre lagstiftning. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att se över 

energieffektivitetsmålet på 27 % för 2030 

mot bakgrund av klimatavtalet från Paris, 

för att målet om att begränsa den globala 

uppvärmningen till rejält under 2 °C ska 

kunna uppnås, och att fortsätta arbetet med 

att begränsa denna uppvärmning till 1,5 °C, 

såsom det förutsätts i det 

energieffektivitetsmål som antagits av 

parlamentet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa ett bindande 

energieffektivitetsmål på 40 % för 2030, så 

det framgår vilken kostnadseffektiv 

potential det finns för energieffektivitet. 

11. Europaparlamentet beklagar bristen på 

ambition i det mål som Europeiska rådet 

antagit 2014 (minst 27 % bättre 

energieffektivitet fram till 2030), vilket i 

huvudsak motiveras med en ytterst 

orealistiskt hög diskonteringsränta som 

ingått i en tidigare konsekvensbedömning. 

Parlamentet erinrar om att denna 

diskonteringsränta (17,5 %) är överdrivet 

hög. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att gå över till heltäckande kostnads-

nyttoanalys, med beaktande av den 

mångsidiga nyttan av energieffektivitet, 

samt till en social diskonteringssats, i 

enlighet med kommissionens egna 

riktlinjer om bättre lagstiftning. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att se över 

energieffektivitetsmålet på 27 % för 2030 

mot bakgrund av klimatavtalet från Paris, 

för att målet om att begränsa den globala 

uppvärmningen till rejält under 2 °C ska 

kunna uppnås, och att fortsätta arbetet med 

att begränsa denna uppvärmning till 1,5 °C, 

såsom det förutsätts i det 

energieffektivitetsmål som antagits av 

parlamentet. Parlamentet efterlyser ett 

energieffektivitetsmål på minst 30 % för 

2030 med syftet att uppnå ett högre mål 

än 40 %, som speglar den fullständiga 

ekonomiska potentialen. 
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