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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Δεν υφίστανται δεσμευτικοί στόχοι 

σε εθνικό επίπεδο με προοπτική το 2030. 

Για να επιτύχει η Ένωση τους στόχους 

ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 

2030 σε επίπεδο ΕΕ, εκφρασμένους σε 

πρωτογενή και τελική κατανάλωση 

ενέργειας, είναι αναγκαίο να καθορισθούν 

με σαφήνεια υπό μορφή δεσμευτικού 

στόχου 30 %. Η ανωτέρω διευκρίνιση σε 

επίπεδο Ένωσης δεν πρέπει να περιορίσει 

τα κράτη μέλη, διότι διατηρούν την 

ελευθερία τους να καθορίζουν τις εθνικές 

συνεισφορές με βάση την πρωτογενή ή την 

τελική κατανάλωση ενέργειας ή την 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής 

ενέργειας ή την ενεργειακή ένταση. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 

ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές 

ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της 

Ένωσης το 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 1 321 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας 

ή τα 987 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας. 

Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να μειωθεί 

στην Ένωση κατά 23% και η κατανάλωση 

τελικής ενέργειας κατά 17% σε σύγκριση 

με τα επίπεδα του 2005. Η τακτική 

αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται 

προς την επίτευξη του στόχου της Ένωσης 

για το 2030 είναι αναγκαία και προς τούτο 

προβλέπεται στη νομοθετική πρόταση για 
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