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KORT BEGRUNDELSE

Energieffektivitet er et af de vigtigste elementer i flagskibsinitiativet "Et ressourceeffektivt 
Europa", som blev annonceret i Europa 2020-strategien. Som skitseret i Kommissionens 
meddelelse "En køreplan for overgangen til en konkurrencedygtig kulstoffattig økonomi i 
2050" er energieffektivitet et af de aspekter af kulstoffattig økonomi, som kan bidrage til at 
skabe nye arbejdspladser både på kort og mellemlang sigt, gennem øget uddannelse, træning, 
programmer til fremme af accepten af nye teknologier, forskning og udvikling og 
iværksætteri.

Dette direktivforslag understreger, at et skift til en mere energieffektiv økonomi også vil 
forbedre erhvervslivets konkurrenceevne i EU, fremme den økonomiske vækst og skabe 
arbejdspladser af høj kvalitet i flere sektorer med tilknytning til energieffektivitet. For at 
fjerne ikke-lovgivningsmæssige hindringer for energieffektivitet foreslås der også 
foranstaltninger såsom almen og faglig uddannelse, konkrete oplysninger om og teknisk støtte 
til energieffektivitet. Set fra den rådgivende ordførers synspunkt kan dette direktivforslag 
udgøre en lejlighed til at understrege vigtigheden af kvinders adgang til specialiseret 
uddannelse med henblik på at nå målene for energieffektivitet og skabe mulighed for kvinder 
til at blive ansat i disse fremtidige job inden for sektorer knyttet til energieffektivitet.

Et andet aspekt, som understreges i denne udtalelse, er, at medlemsstaterne også bør fremme 
et socialt mål gennem foranstaltningerne til at nå deres mål for energieffektivitet ved at 
inkludere tiltag til gennemførelse i husstande, der er ramt af energifattigdom eller bor i socialt 
boligbyggeri. Der bør indføres særlige foranstaltninger og incitamenter for sårbare sociale 
grupper for at hjælpe disse husstande til at opgradere energieffektiviteten i deres hjem og 
reducere omkostningerne til energi. Disse foranstaltninger skal skræddersys til at tage hensyn 
også til kønsaspektet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I 2010 vedtog Kommissionen en 
strategi for at fremme ligestilling mellem 
kvinder og mænd i Europa, der særligt 
sigter mod at udnytte kvindernes 
potentiale bedre og derved bidrage til 
EU's samlede økonomiske og sociale mål. 
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Der ses eksempler på 
underrepræsentation af kvinder i 
energisektoren og mangel på 
kønsspecifikke tilgange og krav på såvel 
nationalt som europæisk og internationalt 
plan. På den baggrund, og for at 
gennemføre EU's ligestillingsstrategi på 
nationalt plan, skal medlemsstaterne 
integrere denne strategi gennem 
screening af al politik for deres forskellige 
konsekvenser for kvinder og mænd, 
herunder forskning i energi og 
bæredygtig energiproduktion og 
bæredygtigt energiforbrug i tæt dialog 
med den energirelaterede industri, de 
energirelaterede institutioner, 
organisationer og beslutningstagere.

Ændringsforslag2

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 
og andre offentlige organer til at vedtage 
integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne og informere 
dem tilstrækkeligt om planernes indhold og 
fremskridt med opfyldelsen af målene. 
Sådanne planer kan give betydelige 
energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer, med henblik 
på at udforme "lavenergibyer og -
regioner". I dette koncept med 
"lavenergibyer og -regioner" betragtes
energispørgsmål som et væsentligt led i 
udviklingen i byer og regioner, som er 
integreret i den lokale demokratiske og 
forvaltningsmæssige proces. 
Medlemsstaterne bør som en forudsætning 
for lokale og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner opfordre de 
lokale myndigheder til at udarbejde 
sådanne lokale udviklingsstrategier på 
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pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

grundlag af en dialog med den lokale 
befolkning, erhvervslivet og berørte 
sociale parter, herunder arbejdsmarkedets 
parter. Medlemsstaterne bør tilskynde 
kommuner og andre offentlige organer til 
at vedtage integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
herunder særlige foranstaltninger til at 
løse problemet med energifattigdom og 
fremme energieffektiviteten for sårbare 
grupper, også ud fra et kønsmæssigt 
perspektiv, samt inddrage lokale 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne for at skabe 
almene og faglige 
uddannelsesprogrammer for 
arbejdstagere og iværksættere med 
henblik på at hjælpe dem med at udvikle 
de fornødne færdigheder og informere 
dem og borgerne tilstrækkeligt om 
planernes indhold og fremskridt med 
opfyldelsen af målene. Sådanne planer kan 
give betydelige energibesparelser, især hvis 
de implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug.
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer samt med og 
imellem arbejdsmarkeds parter bør 
opmuntres med hensyn til de mere 
innovative erfaringer.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Most energy savings in housing are 
made by women.  It is important to 
promote women's responsibility and 
training and to create technical and 
environmental energy experts who can 
control and follow the energy efficiency of 
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the private building management.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) En vurdering af muligheden for at 
oprette en "hvid attest"-ordning på EU-plan 
har vist, at et sådant system i den 
nuværende situation ville medføre for store 
administrative omkostninger, og at der er 
risiko for, at energibesparelserne ville blive 
koncentreret i nogle enkelte medlemsstater 
og ikke finde sted over hele Unionen. 
Sidstnævnte mål kan i hvert fald på 
nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse. 
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form af 
en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades en 
betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang 

(18) En vurdering af muligheden for at 
oprette en "hvid attest"-ordning på EU-plan 
har vist, at et sådant system i den 
nuværende situation ville medføre for store 
administrative omkostninger, og at der er 
risiko for, at energibesparelserne ville blive 
koncentreret i nogle enkelte medlemsstater 
og ikke finde sted over hele Unionen. 
Sidstnævnte mål kan i hvert fald på 
nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse. 
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form af 
en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades en 
betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
ved at sikre konkrete foranstaltninger og 
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til fordelene ved højere energieffektivitet. 
De bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

incitamenter til at sørge for, at sårbare 
sociale grupper, såsom ældre eller 
handicappede kvinder og mænd, enlige 
forældre og lavindkomsthusholdninger,
får adgang til fordelene ved højere 
energieffektivitet, og til at undgå, at 
udgifterne til 
energieffektivitetsforanstaltninger direkte 
afspejles i forbrugernes energiregninger. 
De bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende
denne mulighed, bør tage hensyn til.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der bør være tilstrækkeligt mange 
pålidelige fagfolk med kompetencer inden 
for energieffektivitet til rådighed til at sikre 
en effektiv og rettidig implementering af 
dette direktiv, eksempelvis overholdelse af 
kravene om energisyn og gennemførelse af 
ordninger for energisparepligt. 
Medlemsstaterne bør derfor etablere 
attesteringsordninger til udbydere af 
energitjenester, energisyn og andre 
energieffektiviseringstiltag.

(30) Der bør være tilstrækkeligt mange 
pålidelige fagfolk – med ligelig fordeling 
af mænd og kvinder – med kompetencer 
inden for energieffektivitet til rådighed til 
at sikre en effektiv og rettidig 
implementering af dette direktiv 
eksempelvis overholdelse af kravene om 
energisyn og gennemførelse af ordninger 
for energisparepligt. Medlemsstaterne bør 
derfor etablere attesteringsordninger til 
udbydere af energitjenester, energisyn og 
andre energieffektiviseringstiltag.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Børnene af i dag er fremtidens 
arbejdere, ingeniører, arkitekter, 
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entreprenører og energiforbrugere. De 
beslutninger, de træffer, vil påvirke den 
måde, hvorpå samfundet producerer og 
bruger energi i fremtiden. 
Energiuddannelse er derfor vigtig for at 
fremtidige generationer kan være oplyste 
om, hvordan man kan bidrage til effektivt 
energiforbrug gennem deres livsstil og 
personlig adfærd.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør stilles tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed til at støtte særlige 
undervisnings-, uddannelses- og 
oplysningsprogrammer, der også tager 
hensyn til kønsaspektet. Medlemsstaterne 
bør tilskyndes til at tilpasse deres faglige 
og almene undervisningsprogrammer, 
således at de kommer til at afspejle det 
nye kvalifikationsbehov, og samtidig sikre 
lige adgang og deltagelse i disse 
uddannelsesordninger samt specifik 
vejledning og information for både 
kvinder og mænd. 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
3 % af det samlede etageareal, der ejes af 
deres offentlige organer, fra 1. januar 2014 
renoveres hvert år, så de som minimum 
opfylder de mindstekrav til energimæssig 
ydeevne, som den pågældende medlemsstat 
har fastsat i medfør af artikel 4 i direktiv 

(1) Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
3 % af det samlede etageareal, der ejes af 
deres offentlige organer, fra 1. januar 2014 
renoveres hvert år, så de som minimum 
opfylder de mindstekrav til energimæssig 
ydeevne, som den pågældende medlemsstat 
har fastsat i medfør af artikel 4 i direktiv 
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2010/31/EU. De 3 % beregnes af det 
samlede etageareal af bygninger med et 
samlet nettoetageareal på mere end 
250 m², som ejes af offentlige organer i 
den pågældende medlemsstat, og som den 
1. januar det pågældende år ikke 
overholder de nationale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4 i direktiv 2010/31/EU.

2010/31/EU. De 3 % beregnes af det 
samlede etageareal af bygninger, som ejes 
af offentlige organer i den pågældende 
medlemsstat, herunder sociale boliger,
som den 1. januar det pågældende år ikke 
overholder de nationale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4 i direktiv 2010/31/EU.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 1a. Deltageprocesserne til forbedring 
af energieffektiviteten skal være designet 
til at gøre det muligt for alle at tage del i 
energiomstillingen. Navnlig kvinder bør 
integreres i disse processer, da de er de 
vigtigste private beslutningstagere og 
brugere af effektiv energi i private 
husholdninger, og da de gennem deres 
daglige omgang i familien lægger 
grundstenen til familiemedlemmernes 
bevidste og bæredygtige energianvendelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

(a) at vedtage en integreret og bæredygtig
energieffektivitetsplan med konkrete 
energisparemål og konkrete 
foranstaltninger til at løse problemet med 
energifattigdom, fritstående eller som del 
af en bredere klima- eller miljøplan, for 
løbende at forbedre organets 
energibesparelser og -effektivitet
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne inkluderer krav 
med et socialt sigte i de spareforpligtelser, 
de pålægger, herunder ved at kræve, at 
der gennemføres foranstaltninger i 
husstande, der er ramt af energifattigdom 
eller bor i socialt boligbyggeri, idet der 
tages hensyn til sårbare sociale gruppers 
behov og indføres passende incitamenter 
til at opgradere energieffektiviteten i deres 
husholdninger.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) medtage krav med socialt sigte i de 
spareforpligtelser, de indfører, herunder 
ved at kræve, at der gennemføres 
foranstaltninger i husholdninger, der er 
berørt af energifattigdom, eller i socialt 
boligbyggeri

udgår

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne opfordres til at 
indarbejde kvinders færdigheder inden 
for området "bæredygtig husholdning". 
De er i stand til at tilbyde undervisning og 
rådgivning på stedet. Uddannelse kunne 
f.eks. omfatte planlagte indkøb for at 
undgå store fejlkøb, bevidst brug af 
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fødevarer for at undgå madspild, 
opmærksomhed over for 
energieffektivitetsklasser, når de køber 
nye husholdningsapparater, passende 
opvarmning og ventilation og 
energibevidst brug af 
husholdningsapparater.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Member States contribute inter alia 
through adequate financing of training 
programmes, to ensuring that information 
and consultation rights explicitly extend 
to include energy efficiency.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Kommissionen bidrager bl.a. gennem 
indførelse af et kapitel dedikeret til 
energieffektivitet i 
uddannelsesprogrammer for 
arbejdsmarkedets parter og gennem 
tilstrækkelig finansiering af disse 
programmer til at sikre, at 
kompetenceområderne for de europæiske 
organer for social dialog (europæiske 
samarbejdsudvalg, europæiske udvalg for 
social sektordialog, europæiske 
samarbejdsudvalg for 
beskæftigelsesfærdigheder) udvides til at 
omfatte energieffektivitet.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, ophævelse eller ændring af 
love eller andre retsforskrifter eller 
vedtagelse af retningslinjer og fortolkende 
meddelelser. Disse foranstaltninger kan 
kombineres med almen og specifik 
uddannelse og oplysning samt teknisk 
bistand til energieffektivisering.

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, ophævelse eller ændring af 
love eller andre retsforskrifter eller 
vedtagelse af retningslinjer og fortolkende 
meddelelser. Disse foranstaltninger kan 
kombineres med almen og specifik 
uddannelse og oplysning samt teknisk 
bistand til energieffektivisering, der tager 
hensyn til kønsaspektet.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opfordres til at træffe 
passende foranstaltninger til fremme af 
energioplysning i familier, på skoler og i 
samfundet med særlig vægt på, hvordan 
den enkelte kan bidrage til mere effektiv, 
bæredygtig energianvendelse gennem 
deres personlige adfærd.
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