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Cuộc xâm lược gây sốc của Nga vào Ukraine đã đánh thức Liên minh châu 

Âu về nhu cầu cấp bách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của 

Nga. Nhưng, khi EU cố gắng thoát khỏi ách năng lượng của Nga, họ không 

được bỏ qua tầm quan trọng quan trọng của hiệu quả năng lượng. 

EU là khách hàng lớn nhất đối với các sản phẩm khí đốt và dầu mỏ tự 

nhiên của Nga. Nga chiếm khoảng 40% lượng khí đốt nhập khẩu của EU 

và khoảng 1/4 lượng dầu nhập khẩu của nước này, nhưng chỉ đến bây giờ 

nó mới trở nên rõ ràng như thế nào, dễ bị tổn thương như thế nào. Đó là lý 

do tại sao, ngay sau cuộc xâm lược, EU đã công bố kế hoạch cắt giảm sự 

phụ thuộc vào hydrocarbon của Nga xuống 2/3 trong năm nay và chấm dứt 

sự phụ thuộc hoàn toàn "trước" năm 2030. 

Hiệu quả năng lượng cao hơn - đạt được thông qua các khoản đầu tư cơ 

bản như cửa sổ hai ngăn, bộ điều nhiệt hiện đại và cách nhiệt tòa nhà - có 

thể đi một chặng đường dài hướng tới việc cho phép EU đạt được những 

mục tiêu này. Theo Ủy ban châu Âu, khi hiệu quả năng lượng chỉ tăng 1%, 

nhập khẩu khí đốt giảm 2,6%. Nói cách khác, châu Âu có thể thực hiện một 

bước tiến lớn về địa chính trị và môi trường chỉ đơn giản bằng cách lãng 

phí ít năng lượng hơn. 

Trong quá khứ, mệnh lệnh hiệu quả thường bị lu mờ trong các cuộc thảo 

luận chính sách năng lượng của EU bởi mục tiêu tăng tỷ lệ các nguồn tái 

tạo như gió, mặt trời và thủy điện trong hỗn hợp năng lượng. Nhưng 

những mục tiêu này là hai mặt của cùng một đồng xu. 

May mắn thay, gói dự thảo luật khí hậu rộng lớn của EU - nhằm mục đích 

giảm phát thải khí nhà kính của khối ít nhất 55% so với mức năm 1990 vào 

năm 2030, tăng từ mục tiêu 40% hiện đang được đồng ý - công nhận sự 

bổ sung này. Ngoài các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, 

gói "Fit for 55" bao gồm đề xuất tăng mục tiêu hiệu quả năng lượng của EU 

cho năm 2030 từ 32,5% mức tiêu thụ cuối cùng lên 36%. (Mục tiêu này 



dựa trên dự báo năm 2007 về tiêu thụ năng lượng tổng thể của EU vào 

năm 2030.) Để cung cấp cho nỗ lực nhiều sức mạnh hơn, Ủy ban muốn 

làm cho các mục tiêu của mình ràng buộc về mặt pháp lý. 

Trong khi gói hỗ trợ được Ủy ban châu Âu đưa ra vào tháng 7 năm ngoái, 

cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến việc thực hiện nó trở nên quan 

trọng hơn. Nhưng Nghị viện châu Âu và các chính phủ EU cũng phải đi xa 

hơn, đồng ý với một mục tiêu thậm chí còn tham vọng hơn. Là thành viên 

Nghị viện châu Âu chịu trách nhiệm chỉ đạo dự thảo luật hiệu quả năng 

lượng thông qua hội đồng trong những tháng tới, tôi sẽ thúc đẩy mục tiêu 

hiệu quả năng lượng ràng buộc của EU là 43% mức tiêu thụ cuối cùng vào 

năm 2030. 

Tôi cũng đề nghị đưa ra các mục tiêu quốc gia ràng buộc để củng cố mục 

tiêu toàn EU và điều chỉnh các cột mốc quốc gia tạm thời vào năm 2025 và 

2027, để đảm bảo rằng quỹ đạo đến năm 2030 vẫn đáng tin cậy. Hơn nữa, 

chúng ta nên mở rộng nghĩa vụ trang bị thêm 3% các tòa nhà công cộng 

hàng năm để bao gồm nhà ở xã hội. Và chúng ta phải tăng cường các điều 

khoản để cải thiện hiệu quả năng lượng trong các hộ gia đình có thu nhập 

thấp. Hiệu quả cao hơn sẽ giúp bảo vệ các hộ gia đình khỏi sự gia tăng giá 

năng lượng - chẳng hạn như những người bắt đầu vào năm ngoái ở châu Âu 

do sự siết chặt thị trường khí đốt - và giữ cho hóa đơn sưởi ấm phải chăng. 

Chính phủ các quốc gia thành viên cũng có thể chùn bước trước viễn cảnh 

EU đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt hơn - và ràng buộc - đối với tiết kiệm 

năng lượng quốc gia. Rốt cuộc, vào năm 2018, khi mục tiêu hiệu quả năng 

lượng hiện tại cho năm 2030 được đồng ý, các quốc gia thành viên khẳng 

định rằng nó không ràng buộc. Nhưng điều đáng chú ý là các quốc gia 

thành viên kết hợp không đi đúng hướng để đáp ứng ngay cả mục tiêu này. 

EU không còn có thể bỏ qua hiệu quả năng lượng. Bên cạnh việc thúc đẩy 

các mục tiêu địa chính trị và khí hậu của châu Âu, hiệu quả cao hơn sẽ 

mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể. 

Cải tạo tòa nhà nâng cao hiệu quả hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều việc làm lành 

nghề và kích thích hoạt động kinh tế ở các thành phố và các nơi khác. Nhờ 

các quỹ chưa từng có mà EU huy động được để vượt qua sự sụt giảm do 



đại dịch gây ra vào năm 2020, các quốc gia thành viên đang ở một vị trí 

mạnh mẽ để khởi động một làn sóng đổi mới trên toàn châu Âu. 

Trước những lợi ích rộng lớn của việc tăng cường hiệu quả năng lượng, 

các nhà lãnh đạo quốc gia phải thể hiện cam kết chính trị lớn hơn đối với 

khuôn khổ EU. Sự nhạy cảm quốc gia về tự do hành động từ lâu đã cản 

trở tham vọng của toàn EU. Tuy nhiên, để giải quyết các cuộc khủng 

hoảng lớn, từ đại dịch COVID-19 đến cuộc chiến Ukraine, EU đã loại bỏ 

những điều cấm kỵ chính trị khác, thậm chí còn lớn hơn. Với lịch sử gần 

đây này, việc mở rộng dự thảo luật hiệu quả năng lượng của EU nên khả 

thi về mặt chính trị vì nó hợp lý về mặt chiến lược. 


