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Ændringsforslag

(4)
Der er ingen bindende mål på
nationalt plan i et 2030-perspektiv.
Behovet for at Unionen når sine
energieffektivitetsmål på EU-plan udtrykt i
primærenergiforbrug og endeligt
energiforbrug i 2020 og 2030 bør
fastlægges tydeligt i form af et bindende
mål på 30 %. Denne tydeliggørelse på EUniveau bør ikke begrænse medlemsstaterne,
eftersom de bibeholder friheden til at
fastsætte deres nationale bidrag på
grundlag af enten primærenergiforbrug
eller endeligt energiforbrug,
primærenergibesparelser eller endelige
energibesparelser eller energiintensitet.
Medlemsstaterne bør fastlægge deres
vejledende nationale
energieffektivitetsbidrag under
hensyntagen til, at Unionens energiforbrug
i 2030 maksimalt må være 1 321 Mtoe
primærenergi og maksimalt 987 Mtoe
endelig energi. Sammenlignet med
niveauet i 2005 betyder det en reduktion på
23 % af primærenergiforbruget og 17 % af
det endelige energiforbrug i Unionen. Der
er behov for en regelmæssig evaluering af
fremskridtene hen imod at nå Unionens
mål for 2030, og en sådan evaluering er
foreskrevet i lovgivningsforslaget om
forvaltning af energiunionen.
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