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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det finns inga bindande mål på 

nationell nivå med perspektiv mot 2030. 

Det bör tydligt anges, i form av ett 

bindande mål på 30 %, att unionen måste 

uppnå sina energieffektivitetsmål på EU-

nivå, uttryckta i primär- och slutlig 

energianvändning, år 2020 och 2030. Detta 

klargörande på EU-nivå bör inte begränsa 

medlemsstaterna eftersom deras frihet 

behålls så att de kan fastställa sina 

nationella bidrag baserade på antingen 

primär- eller slutlig energianvändning, 

primär- eller slutlig energibesparing eller 

energiintensitet. Medlemsstaterna bör 

fastställa sina nationella vägledande 

energieffektivitetsbidrag med hänsyn till 

att unionens energianvändning 2030 får 

vara högst 1 321 Mtoe primärenergi och 

högst 987 Mtoe slutlig energi. Detta 

betyder att användningen av primärenergi i 

unionen bör minska med 23 % och att 

användningen av slutlig energi i unionen 

bör minska med 17 %, båda i jämförelse 

med nivåerna för 2005. En regelbunden 

utvärdering av framstegen i riktning mot 

att uppnå unionsmålet för 2030 är 

nödvändig, och ingår i 

lagstiftningsförslaget om styrningen av 

energiunionen. 

(4) Det finns inga bindande mål på 

nationell nivå med perspektiv mot 2030. 
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