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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H ενεργειακή απόδοση είναι μια από τις πιο σημαντικές συνιστώσες της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» που 
ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Όπως υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050», η 
ενεργειακή απόδοση είναι μία από τις πτυχές της οικονομίας χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, με την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των προγραμμάτων υπέρ της εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών, της έρευνας και ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. 

Η ανά χείρας πρόταση οδηγίας υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε μια ενεργειακώς 
αποδοτικότερη οικονομία αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας στην Ένωση, δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. Για να αρθούν οι μη κανονιστικοί φραγμοί
που περιορίζουν την ενεργειακή απόδοση, προτείνονται επίσης μέτρα, όπως η παροχή 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και ειδικής ενημέρωσης και τεχνικής βοήθειας σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση. Από την άποψη της συντάκτριας γνωμοδότησης, η πρόταση 
αυτή αποτελεί, ενδεχομένως, μια ευκαιρία να υπογραμμιστεί η σημασία της 
πρόσβασης των γυναικών σε εξειδικευμένη κατάρτιση, με στόχο την επίτευξη των 
στόχων της ενεργειακής απόδοσης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των γυναικών 
να απασχοληθούν σε αυτές τις μελλοντικές θέσεις εργασίας σε τομείς που συνδέονται 
με την ενεργειακή απόδοση.

Ένα άλλο ζήτημα που θα μπορούσε να τονισθεί στην παρούσα γνωμοδότηση είναι ότι 
τα κράτη μέλη οφείλουν επιπλέον να προωθήσουν ένα κοινωνικό στόχο μεταξύ των 
μέτρων για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης, περιλαμβάνοντας μέτρα 
για τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί από ένδεια ενέργειας και για την κοινωνική 
κατοικία. Πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα και κίνητρα για τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, ώστε να υποστηριχθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα 
νοικοκυριά αυτά και να μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Στα μέτρα αυτά πρέπει να 
συνυπολογιστεί και η διάσταση του φύλου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) To 2010 η Επιτροπή ενέκρινε 
στρατηγική για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην Ευρώπη, με στόχο κυρίως την 
καλύτερη αξιοποίηση του γυναικείου 
δυναμικού, συμβάλλοντας έτσι στους 
γενικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
στόχους της ΕΕ. Η υποαντιπροσώπευση 
των γυναικών στον τομέα της ενέργειας 
και η έλλειψη προσεγγίσεων και 
αιτημάτων που αφορούν τη διάσταση του 
φύλου παρατηρείται τόσο σε εθνικό, όσο 
και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· 
κατά συνέπεια, και για να εφαρμοστεί σε 
εθνικό επίπεδο η στρατηγική της ΕΕ για 
την ισότητα των φύλων, καλούνται τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν την 
στρατηγική αυτή ελέγχοντας όλες τις 
πολιτικές ως προς τις διαφορετικές 
επιπτώσεις τους στις γυναίκες και τους 
άνδρες, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας για την ενέργεια και της 
βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης
ενέργειας, σε συνεργασία με την 
βιομηχανία που σχετίζεται με την 
ενέργεια, τους φορείς, τις οργανώσεις και 
τους ιθύνοντες.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
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ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς, προκειμένου να 
σχεδιαστούν «πόλεις και περιφέρειες με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας». Στο 
πλαίσιο της έννοιας των «πόλεων και 
περιφερειών με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας» τα ενεργειακά θέματα 
θεωρούνται ζωτική συνιστώσα της 
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
ενταγμένη στις τοπικές διαδικασίες 
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ως 
προϋπόθεση για τα ολοκληρωμένα και 
βιώσιμα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν
τις τοπικές αρχές να καθορίζουν τέτοιου 
είδους στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
με βάση τον διάλογο με το κοινό της 
περιοχής, τους εμπορικούς και 
κοινωνικούς φορείς και τους κοινωνικούς 
εταίρους.  Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους δήμους και τους λοιπούς 
δημόσιους φορείς να εγκρίνουν 
ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια 
ενεργειακής απόδοσης με σαφείς στόχους
που να περιλαμβάνουν επίσης ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής πενίας και την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τη διάσταση του φύλου, να 
επιδιώξουν τη συμμετοχή των τοπικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων και των πολιτών 
στην εκπόνηση και εφαρμογή αυτών των 
σχεδίων παροχής προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους 
εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες, 
προκειμένου να τους συνδράμουν για να 
αναπτύξουν τα απαιτούμενα προσόντα 
και να ενημερώσουν επαρκώς αυτούς και 
τους πολίτες για το περιεχόμενο και την 
πρόοδό τους στην επίτευξη των στόχων. 
Τα σχέδια αυτά μπορούν να αποφέρουν 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά 
αν υλοποιηθούν με συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισης που επιτρέπουν 
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τους οικείους δημόσιους φορείς να 
διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή 
τους κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται 
η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
καθώς και μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, με αντικείμενο τις πλέον 
καινοτόμες εμπειρίες. 

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας στον οικιστικό τομέα γίνεται 
από γυναίκες. Είναι, λοιπόν, σημαντικό 
να προωθηθεί η υπευθυνότητα και η 
εκπαίδευση των γυναικών και να 
καταρτισθούν τεχνικοί και 
περιβαλλοντικοί εμπειρογνώμονες σε
θέματα ενέργειας που θα μπορούν να 
ελέγχουν και να παρακολουθούν την 
ενεργειακή απόδοση στη διαχείριση των 
ακινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 



AD\887595EL.doc 7/15 PE475.925v02-00

EL

των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 
πρέπει ωστόσο να καθορίσει, με πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες ένα κράτος μέλος θα μπορεί στο 
μέλλον να αναγνωρίζει την εξοικονόμηση 
ενέργειας που έχει επιτευχθεί σε άλλο 
κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο οι φιλόδοξοι 
στόχοι των εν λόγω καθεστώτων να τεθούν 
σε ένα κοινό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης, 
ενώ παράλληλα θα παρέχεται σημαντική 
ευελιξία στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη την εθνική οργάνωση των 
παραγόντων της αγοράς, το συγκεκριμένο 
πλαίσιο του ενεργειακού τομέα και τις 
συνήθειες των τελικών καταναλωτών. Το 
κοινό πλαίσιο πρέπει να παρέχει στις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του 
ενεργειακού τομέα τη δυνατότητα να 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές, και όχι μόνο 
σε εκείνους στους οποίους πωλούν 
ενέργεια. Έτσι αυξάνεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά ενέργειας, διότι οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα 
μπορούν να διαφοροποιούν το προϊόν τους 
παρέχοντας συμπληρωματικές ενεργειακές 
υπηρεσίες. Το κοινό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο εθνικό τους καθεστώς 
απαιτήσεις που επιδιώκουν κοινωνικούς 
σκοπούς, κυρίως προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι πελάτες
έχουν πρόσβαση στα οφέλη της 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. 
Πρέπει επίσης να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τις μικρές εταιρείες από 
την υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 
πρέπει ωστόσο να καθορίσει, με πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες ένα κράτος μέλος θα μπορεί στο 
μέλλον να αναγνωρίζει την εξοικονόμηση 
ενέργειας που έχει επιτευχθεί σε άλλο 
κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο οι φιλόδοξοι 
στόχοι των εν λόγω καθεστώτων να τεθούν 
σε ένα κοινό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης, 
ενώ παράλληλα θα παρέχεται σημαντική 
ευελιξία στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη την εθνική οργάνωση των 
παραγόντων της αγοράς, το συγκεκριμένο 
πλαίσιο του ενεργειακού τομέα και τις 
συνήθειες των τελικών καταναλωτών. Το 
κοινό πλαίσιο πρέπει να παρέχει στις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του 
ενεργειακού τομέα τη δυνατότητα να 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές, και όχι μόνο 
σε εκείνους στους οποίους πωλούν 
ενέργεια. Έτσι αυξάνεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά ενέργειας, διότι οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα 
μπορούν να διαφοροποιούν το προϊόν τους 
παρέχοντας συμπληρωματικές ενεργειακές 
υπηρεσίες. Το κοινό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο εθνικό τους καθεστώς 
απαιτήσεις που επιδιώκουν κοινωνικούς 
σκοπούς, κυρίως παρέχοντας ειδικά μέτρα 
και κίνητρα προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως 
οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και 
των δύο φύλων, οι μόνοι γονείς και τα 
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, θα 
έχουν πρόσβαση στα οφέλη της 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης και 
ότι οι επιπτώσεις του κόστους των 
μέτρων για την ενεργειακή απόδοση 
στους λογαριασμούς κατανάλωσης 
ενέργειας θα μετριασθούν. Πρέπει επίσης 
να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξαιρούν 
τις μικρές εταιρείες από την υποχρέωση 
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ενεργειακής απόδοσης. Η ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Νόμος για τις μικρές 
επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη 
που αποφασίζουν να απέχουν από την 
υλοποίηση αυτής της δυνατότητας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 
ειδίκευση στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, για παράδειγμα όσον 
αφορά τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις σχετικά με τους ενεργειακούς 
ελέγχους και την εφαρμογή των 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς 
ελέγχους και άλλα μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 
ειδίκευση στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ίση συμμετοχή 
επαγγελματιών τόσο ανδρών όσο και 
γυναικών, για παράδειγμα όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις σχετικά 
με τους ενεργειακούς ελέγχους και την 
εφαρμογή των καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν καθεστώτα πιστοποίησης για 
τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακούς ελέγχους και άλλα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημερινά παιδιά είναι οι αυριανοί 
εργαζόμενοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 
επιχειρηματίες και χρήστες της ενέργειας. 
Οι αποφάσεις που θα λάβουν θα 
επηρεάσουν τον μελλοντικό τρόπο 
παραγωγής και χρησιμοποίησης της 
ενέργειας από την κοινωνία. Ως εκ 
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τούτου, είναι σημαντικό να ξεκινήσει μια 
ενεργειακή εκπαίδευση προκειμένου να 
έχουμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε 
στις επόμενες γενιές πώς μπορούν να 
συμβάλουν με τον τρόπο ζωής τους και 
την ατομική τους συμπεριφορά στην 
αποδοτική χρήση της ενέργειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι 
πόροι για την υποστήριξη της ειδικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
ενημερωτικών προγραμμάτων, που θα 
λαμβάνουν επίσης υπόψη την διάσταση 
του φύλου. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να προσαρμόσουν το
περιεχόμενο της επαγγελματικής τους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τρόπο 
ώστε αυτές να αντικαθρεφτίζουν τις νέες 
ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως την ίση 
πρόσβαση και συμμετοχή σε αυτά τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, και την 
παροχή ειδικής καθοδήγησης και 
ενημέρωσης τόσο για άνδρες όσο και για 
γυναίκες.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 

(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
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χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων
ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων του οικείου 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνικής κατοικίας, το οποίο την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι συμμετοχικές διαδικασίες για την 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα 
καθορισθούν κατά τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν σε όλους να συμμετέχουν στις 
αλλαγές που πραγματοποιούνται στον 
τομέα της ενέργειας. Οι γυναίκες κυρίως, 
είναι αναγκαίο να ενταχθούν σε αυτήν τη 
διαδικασία, δεδομένου ότι αποτελούν 
τους βασικούς μοχλούς στη λήψη 
αποφάσεων και τους βασικούς χρήστες 
στα επιμέρους νοικοκυριά, με την 
καθημερινή τους δε οικογενειακή 
δραστηριότητα θέτουν τις βάσεις για την 
συνειδητή και βιώσιμη χρήση της 
ενέργειας από τα μέλη της οικογένειας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής α) εγκρίνουν ένα ολοκληρωμένο και 
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απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός 
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού 
σχεδίου, το οποίο να περιέχει 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης του φορέα·

βιώσιμο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, 
μεμονωμένο ή ως μέρος ενός ευρύτερου 
κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το 
οποίο να περιέχει συγκεκριμένους στόχους 
εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και 
συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης της 
ενεργειακής πενίας, με σκοπό τη συνεχή 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόμησης ενέργειας του φορέα·

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν
στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης
ενέργειας που επιβάλλουν, κοινωνικούς 
στόχους, μεταξύ άλλων, απαιτώντας την 
υλοποίηση μέτρων σε νοικοκυριά που 
πλήττονται από ένδεια ενέργειας ή στην 
κοινωνική κατοικία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων και παρέχοντας τα απαραίτητα 
κίνητρα για την βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών 
τους.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμπεριλάβουν στις υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης που επιβάλλουν 
απαιτήσεις με κοινωνικό σκοπό, μεταξύ 
άλλων απαιτώντας την υλοποίηση 
μέτρων σε νοικοκυριά που πλήττονται 
από ένδεια ενέργειας ή στην κοινωνική 
κατοικία·

διαγράφεται
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Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη καλούνται να 
ενσωματώσουν τις δεξιότητες των 
γυναικών στον τομέα της «βιώσιμης 
διαχείρισης του νοικοκυριού». 
Βρίσκονται στην κατάλληλη θέση για να 
παράσχουν εκπαίδευση και συμβουλές
επιτόπου. Η εκπαίδευση πρέπει να 
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον 
προγραμματισμό των αγορών προς 
αποφυγή αγοράς υπερβολικών 
ποσοτήτων, τη συνειδητή χρήση των 
τροφίμων προς αποφυγή της σπατάλης 
τους, την εξέταση των κατηγοριών
ενεργειακής απόδοσης κατά την αγορά 
νέων οικιακών συσκευών, την κατάλληλη 
θέρμανση και τον εξαερισμό, και την
προσεκτική χρήση των ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν, μεταξύ 
άλλων, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης 
προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα 
ενημέρωσης και διαβούλευσης 
επεκτείνονται ρητά ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν την ενεργειακή 
απόδοση.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Η Επιτροπή συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων, με τη συμπερίληψη κεφαλαίου 
αφιερωμένου στην ενεργειακή απόδοση 
στα προγράμματα κατάρτισης που 
απευθύνονται στους κοινωνικούς 
εταίρους και με την κατάλληλη 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
αυτών, στη διεύρυνση της αρμοδιότητας 
των ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικού 
διαλόγου (ευρωπαϊκές επιτροπές 
επιχειρήσεων, ευρωπαϊκές τομεακές 
επιτροπές κοινωνικού διαλόγου, 
ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων για 
θέματα απασχόλησης/ειδίκευσης) ώστε 
να συμπεριλάβει την ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και 
ερμηνευτικών ανακοινώσεων. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την 
παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
ειδικών πληροφοριών και τεχνικής 
βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση.

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και 
ερμηνευτικών ανακοινώσεων. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την 
παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
ειδικών πληροφοριών και τεχνικής 
βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση που 
θα λαμβάνουν υπόψη και τη διάσταση 
του φύλου.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσουν την 
ενεργειακή εκπαίδευση σε οικογενειακό, 
σχολικό και κοινωνικό επίπεδο, 
εστιάζοντας κυρίως στους τρόπους με 
τους οποίους κάθε άτομο μπορεί να 
συμβάλλει με την ατομική του 
συμπεριφορά σε μια πιο αποδοτική και 
βιώσιμη χρήση της ενέργειας.



AD\887595EL.doc 15/15 PE475.925v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ενεργειακή απόδοση και κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
7.7.2011

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
17.11.2011

Εισηγητής(ές)
       Ημερομηνία ορισμού

Edite Estrela
3.10.2011

Ημερομηνία έγκρισης 20.12.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

25
0
4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia 
Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita 
Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri 
Oviir, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina 
Yannakoudakis, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Kent Johansson, Christa Klaß, Angelika Werthmann, Мария 
Неделчева


