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КРАТКА ОБОСНОВКА

Енергийната ефективност е една от ключовите характеристики на водещата 
инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“, обявена в стратегията 
„Европа 2020“. Както беше изтъкнато в съобщението на Комисията „Пътна карта за 
постигане до 2050 г .  на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност“, енергийната ефективност е един от аспектите на нисковъглеродната 
икономика, който може да спомогне за създаването на нови работни места в 
краткосрочен и средносрочен план чрез по-добро образование, обучение, програми за 
насърчаване на приемането на новите технологии, научно-техническа и развойна 
дейност и предприемачество. 

В настоящото предложение за директива се подчертава, че преходът към икономика с 
повишена енергийна ефективност ще подобри също конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, като стимулира икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни места в няколко сектора, свързани с енергийната 
ефективност. За да се отстранят нерегулаторните препятствия пред енергийната 
ефективност, също така се предлагат мерки, като например осигуряването на 
образование, обучение и специфична информация, както и техническо съдействие в 
областта на енергийната ефективност. От гледна точка на докладчика по становище 
настоящото предложение за директива може да представлява възможност да се 
подчертае важността на достъпа на жените до специализирано обучение, за да се 
постигнат целите за енергийна ефективност и да се даде възможност на жените да 
заемат тези бъдещи нови работни места в секторите, свързани с енергийната 
ефективност.

Друг аспект, който ще бъде подчертан с настоящото становище, е, че държавите 
членки следва също така да насърчават социалната насоченост в рамките на мерките 
за постигане на целите за енергийна ефективност, като включват реализацията на 
мерки в енергийно бедните домакинства или в общинските жилища. Следва да се 
предвидят конкретни мерки и стимули за уязвимите социални групи, за да се помогне 
на тези домакинства да подобрят енергийната ефективност на домовете си и да 
намалят разходите за енергия. Тези мерки следва да бъдат съобразени, така че да 
вземат предвид и перспективата за равенство на половете.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) През 2010 г. Комисията прие 
стратегия за насърчаване на 
равенството между жените и 
мъжете в Европа, насочена по-
специално към по-добро използване на 
потенциала на жените, което да 
допринесе за общите икономически и 
социални цели на ЕС. 
Недостатъчното представяне на 
жените в енергийния сектор и 
липсата на специфични за половете 
подходи и искания могат да се 
наблюдават на национално, 
европейско и международно равнище; 
следователно и с оглед на 
изпълнението на национално равнище 
на стратегията на ЕС за равенство 
между половете държавите членки 
трябва да включат тази стратегия, 
като разгледат различното 
въздействие на всички политики 
върху жените и мъжете, 
включително изследванията в 
областта на енергетиката и 
устойчивото производство и 
потребление на енергия, в тесен 
диалог със свързаните с енергетиката 
сектори, институции, организации и 
отговорни лица, взимащи решения.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите-членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като
разработените съгласно инициативата

(16) Редица общини и други обществени 
институции в държавите членки вече 
прилагат интегрирани подходи за 
енергоспестяване и енергийни доставки, 
например чрез планове за действие за 
устойчиво развита енергетика, като 
разработените съгласно инициативата
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„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства. Държавите-
членки следва да насърчават общините 
и други държавни институции да 
приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност с ясни цели, да 
привличат гражданите в тяхното 
разработване и прилагане и адекватно 
да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции по-
добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

„Спогодба на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани 
градоустройствени подходи, които 
надхвърлят индивидуалните 
интервенции в сградите или 
транспортните средства, с цел 
проектирането на „нискоенергийни 
градове и региони“. Концепцията за 
„нискоенергийни градове и региони“ 
разглежда енергийните въпроси като 
съществена част от градското и 
регионалното развитие, залегнала в 
местните демократични процеси, 
както и в процесите на управление. 
Като предварително условие за 
местни интегрирани и устойчиви 
планове за енергийна ефективност 
държавите членки следва да 
насърчават местните органи да 
формулират такива местни 
стратегии за развитие въз основа на 
диалог с обществеността, с 
търговските и социалните 
заинтересовани страни на местно 
равнище, включително социалните 
партньори. Държавите членки следва 
да насърчават общините и други 
държавни институции да приемат 
интегрирани и насочени към устойчиво 
развитие планове за енергийна 
ефективност с ясни цели, които също 
така включват конкретни мерки за 
справяне с енергийната бедност и 
насърчаване на енергийната 
ефективност сред уязвимите 
социални групи, включително с оглед 
на проблематиката, свързана с 
равенството между половете, да 
привличат заинтересованите страни 
на местно равнище, включително 
социалните партньори и гражданите в 
тяхното разработване и прилагане, да 
осигурят програми за образование и
обучение на работници и 
предприемачи, за да им помогнат да 
развият необходимите умения, и
адекватно да информират тях и 
гражданите за тяхното съдържание и 
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напредък към постигането на целите.
Такива планове могат да доведат до 
значително енергоспестяване, особено 
ако се изпълняват чрез системи за 
управление на енергията, които 
позволяват на съответните обществени 
институции по-добре да управляват 
своето енергопотребление. Обменът на 
опит между общинските власти на 
големи и малки градове и други 
държавни институции, както и със и 
между социалните партньори, следва 
да се насърчава, по отношение на по-
новаторските видове опит.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) По-голямата част от 
енергоспестяването в домакинствата 
се осъществява от жени.  Важно е да 
се насърчава отговорността и 
обучението на жените и да се 
създават технически експерти и 
експерти по околната среда в 
областта на енергетиката, които да 
могат да контролират и проследяват 
енергийната ефективност при 
управлението на частните сгради.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
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прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава-
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите-членки да вземат изцяло 
под внимание националната 
организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да 
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 

прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави 
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена държава 
членка би могла в бъдеще да признава 
енергоспестявания, постигнати в друга 
държава-членка. Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на равнище 
Европейски съюз, като същевременно 
бъде предоставена значителна гъвкавост 
на държавите членки да вземат изцяло 
под внимание националната 
организация на участниците на пазара, 
конкретния контекст на енергийния 
сектор и навиците на крайните 
потребители. Общата рамка следва да 
осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално като 
предвиждат конкретни мерки и 
стимули с оглед да се осигури достъп 
на уязвимите социални групи, като 
например възрастните хора или 
жените и мъжете с увреждания, 
самотните родители и 
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малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

домакинствата с ниски доходи, до 
ползите от подобрената енергийна 
ефективност, и да се гарантира 
смекчаването на въздействието на 
разходите за мерките за енергийна 
ефективност върху сметките за 
енергия на крайните потребители. 
Също така, тя следва да дава 
възможност на държавите членки да 
освобождават малките дружества от 
задълженията за енергийна 
ефективност. В съобщението на 
Комисията, озаглавено „Мисли първо за 
малките“, са формулирани принципи, 
които държавите членки следва да имат
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Следва да се осигури достатъчен 
брой надеждни професионалисти, 
компетентни в областта на енергийната 
ефективност, за да се гарантира 
ефективно и своевременно изпълнение 
на настоящата директива, например по 
отношение на спазването на 
изискванията за енергийни одити и 
прилагането на схемите за задължения 
за енергийна ефективност. Във връзка с 
това държавите-членки следва да 
въведат схеми за сертифициране на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

(30) Следва да се осигури достатъчен 
брой надеждни професионалисти, 
компетентни в областта на енергийната 
ефективност, за да се гарантира 
ефективно и своевременно изпълнение 
на настоящата директива, като 
същевременно се гарантира равно 
участие на жени и мъже 
специалисти, например по отношение 
на спазването на изискванията за 
енергийни одити и прилагането на 
схемите за задължения за енергийна 
ефективност. Във връзка с това 
държавите членки следва да въведат 
схеми за сертифициране на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Днешните деца са утрешните 
работници, инженери, архитекти, 
предприемачи и потребители на 
енергия. Решенията, които те 
вземат, ще повлияят върху начина, по 
който обществото произвежда и 
консумира енергия в бъдеще. Ето защо 
енергийното образование е важно, за 
да могат бъдещите поколения да 
бъдат научени как да допринасят за 
ефективното потребление на енергия 
чрез начина си на живот и личното 
си поведение.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Следва да се предоставят 
подходящи средства за подкрепа на 
специфични програми за образование, 
обучение и информация, които 
отразяват и проблематиката, 
свързана с равенството между 
половете. Държавите членки следва 
да бъдат насърчавани да адаптират 
своите програми за професионално 
образование и обучение, така че те да 
отразяват новите потребности от 
квалификация, като същевременно се 
гарантира осигуряването на равен 
достъп и участие в тези схеми за 
обучение и на специфични насоки и 
информация както за жените, така и 
за мъжете. 
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

(1) Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите членки следва от 
1 януари 2014 г. да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите, притежавани от 
обществените институции на 
съответните държави членки, 
включително общинските жилища,
които към 1 януари всяка година не 
отговарят на националните изисквания 
за минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Процесите на участие за 
подобряване на енергийната 
ефективност имат за цел да дават 
възможност на всеки да участва в 
промените в областта на 
енергетиката. Жените по-специално 
трябва да бъдат включени в тези 
процеси, тъй като в частните 
домакинства главно те са тези, 
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които вземат решения и са 
потребители на ефективна енергия и 
които посредством своите 
всекидневни взаимоотношения в 
семейството създават основите за 
добросъвестно и устойчиво 
използване на енергията от 
членовете на семейството.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или като 
части от по-широкообхватни план за 
климата или околната среда, които да 
съдържат конкретни цели за 
енергоспестяване, с оглед постоянно
подобряване на енергийната 
ефективност на съответната институция;

а) да приемат интегрирани и насочени 
към устойчиво развитие планове за 
енергийна ефективност —
самостоятелни или като части от по-
широкообхватен план за климата или 
околната среда — които да съдържат 
конкретни цели за енергоспестяване, 
както и конкретни мерки за 
преодоляване на енергийната 
бедност, с оглед на постоянното
подобряване на енергоспестяването и
енергийната ефективност на 
съответната институция;

Изменение 11

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Държавите членки включват в 
задълженията за енергоспестяване 
изисквания със социална насоченост, 
включително като изискват 
реализацията на такива мерки в 
енергийно бедните домакинства или в 
общинските жилища, като вземат 
предвид потребностите на уязвимите 
социални групи и като осигуряват 
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подходящи стимули за подобряване на 
енергийната ефективност на 
техните домакинства.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да включат в задълженията за 
енергоспестяване изисквания със 
социална насоченост, включително 
като изискват реализацията на 
такива мерки в енергийно бедни 
домакинства или в сгради за социално 
жилищно настаняване;

заличава се

Изменение 13

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки се призовават 
да включат уменията на жените в 
областта на „устойчивото водене на 
домакинство“, тъй като жените са в 
позиция, даваща им възможност за 
предоставяне на обучение и съвети на 
място. Обучението ще включва 
например планиране на пазаруването, 
така че да се избегне закупуването на 
неподходящи количества, съвестно 
използване на храните, така че да се 
избегне разхищението им, обръщане 
на внимание на класа енергийна 
ефективност при покупка на нов 
електродомакински уред, подходящо 
отопление и вентилация и отчитане 
на енергийните аспекти при 
използването на 
електродомакинските уреди.
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите членки оказват принос 
наред с другото посредством 
подходящо финансиране на програми 
за обучение, с цел да се гарантира, че 
енергийната ефективност е включена 
изрично в обхвата на правото на 
информация и на консултация.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Комисията оказва принос, наред с 
другото, чрез включването на глава, 
посветена на енергийната 
ефективност, в програмите за 
обучение на социалните партньори и 
чрез адекватно финансиране на тези 
програми, за да гарантира, че 
мандатът на европейските органи за 
провеждане на социален диалог 
(европейските работнически съвети, 
европейските комитети за секторен 
социален диалог, европейските 
работнически съвети по заетостта и 
уменията) е разширен, така че да 
включва енергийната ефективност.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, отмяна или 
изменение на правни или регулаторни 
разпоредби или приемане на указания и 
тълкувателни съобщения. Тези мерки 
могат да бъдат съчетани с осигуряване 
на обучение, професионална подготовка 
и специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност.

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, отмяна или 
изменение на правни или регулаторни 
разпоредби или приемане на указания и 
тълкувателни съобщения. Тези мерки 
могат да бъдат съчетани с осигуряване 
на обучение, професионална подготовка 
и специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност, като се 
отразява и проблематиката, свързана 
с равенството между половете.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки се призовават да 
предприемат подходящи мерки за 
насърчаване на енергийното 
образование в семейството, 
училищата и обществото, като се 
поставя специален акцент върху 
начините, по които всяко отделно 
лице може да допринесе за по-
ефективното и устойчиво използване 
на енергията посредством личното си 
поведение.
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