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LÜHISELGITUS

Energiatõhusus on Euroopa 2020. aasta strateegias väljakuulutatud juhtalgatuse 
„Ressursitõhus Euroopa” üks põhilisi eesmärke. Nagu on üldjoontes välja toodud 
komisjoni teatises „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 
– edenemiskava”, on energiatõhusus vähese CO2-heitega majanduse üks aspekte, mis 
võib kaasa aidata uute töökohtade loomisele nii lühi- kui ka keskpikas perspektiivis 
ning toetada parema hariduse, koolituse ja programmide abil uute tehnoloogiate 
vastuvõetavust, uurimis- ja arendustegevust ning ettevõtlikkust.

Ettepanekus võtta vastu direktiiv rõhutatakse, et üleminek energiatõhusamale 
majandusele parandab ka ELi tööstussektori konkurentsivõimet, edendab 
majanduskasvu ja loob kvaliteetseid töökohti mitmes energiatõhususega seotud 
valdkonnas. Selleks, et eemaldada energiatõhususe mitteregulatiivsed tõkked, hõlmab 
ettepanek ka selliseid meetmeid nagu energiatõhususe alane haridus, koolitus ja 
konkreetne teave ning tehniline abi. Arvamuse koostaja arvates võib direktiivi 
ettepanek olla võimalus rõhutada naiste juurdepääsu tähtsust erikoolitusele, et 
saavutada energiatõhususe eesmärgid ja luua naistele võimalus asuda tulevikus uutele 
töökohtadele energiatõhususe valdkonnas.

Arvamuses rõhutatakse ka seda, et liikmesriigid peaksid samuti edendama 
energiatõhususe saavutamise meetmete sotsiaalset eesmärki, lisades meetmed 
kütteostuvõimetute kodumajapidamiste või sotsiaalmajade jaoks .  Kaitsetutele 
sotsiaalsetele rühmadele tuleks leida erimeetmed ja stiimulid, et aidata neil 
kodumajapidamistel suurendada energiatõhusust ja vähendada energiakulusid. 
Kõnealuste meetmete kujundamisel tuleks võtta arvesse ka soolist aspekti.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjon võttis 2010. aastal vastu 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
edendamise strateegia, mille eesmärk on 
eelkõige kasutada paremini ära naiste 
potentsiaali ning aidata sellega kaasa ELi 
majandus- ja ühiskonnaalaste 
üldeesmärkide saavutamisele. Naiste 
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alaesindatus energiasektoris ning 
soopõhiste lähenemisviiside ja nõudmiste 
puudumine on täheldatav riiklikul, 
Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Nii 
seetõttu kui ka ELi soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia 
rakendamiseks riigi tasandil peavad 
liikmesriigid kõnealuse strateegia 
integreerima, vaadates läbi kogu oma 
poliitika, et teha kindlaks eri mõjud 
naistele ja meestele, kasutades sealhulgas 
energiaalaseid ning säästva tootmise ja 
energiatarbimise alaseid teadusuuringuid 
tihedas dialoogis energiaga seotud 
tööstuse, institutsioonide, 
organisatsioonide ja otsustajatega.

Muudatusettepanek2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu.
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu, et 
kujundada välja energiasäästlikud linnad 
ja piirkonnad. Energiasäästlike linnade ja 
piirkondade kontseptsioonis peetakse 
energiaküsimusi kohalikus 
demokraatlikus valitsemisprotsessis linna-
ja regionaalarengu oluliseks osaks. 
Terviklike ja jätkusuutlike kohalike 
energiatõhususe kavade koostamise 
eeltingimusena peaksid liikmesriigid
ergutama kohalikke omavalitsusi 
määrama kindlaks kohaliku arengu 
strateegiad, mis põhinevad dialoogil 
kohalike elanike, ettevõtjate ja sotsiaalsete 
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oma energiatarbimist paremini reguleerida.
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

sidusrühmadega, sealhulgas 
sotsiaalpartneritega. Liikmesriigid peaksid 
innustama kohalikke omavalitsusi ja muid 
avaliku sektori asutusi vastu võtma selgete 
eesmärkidega terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, mis hõlmavad ka 
kaitsetutele sotsiaalsetele rühmadele 
suunatud kütteostuvõimetust käsitlevaid 
ja energiatõhusust edendavaid 
erimeetmeid, milles võetakse arvesse ka 
soolist aspekti, kaasama kohalikke 
sidusrühmi, k.a sotsiaalpartnereid ja
elanikke nende väljatöötamisse ja 
rakendamisse, pakkuma töötajatele ja 
ettevõtjatele õppe- ja koolitusprogramme, 
et aidata neil vajalikke oskusi välja 
arendada, ning teavitama liikmesriike ja 
nende elanikke adekvaatselt kavade sisust 
ja eesmärkide saavutamise edenemisest.
Selliste kavadega võib energiat olulisel 
määral säästa, eriti kui neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida.
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, samuti 
sotsiaalpartneritega ja nende vahel, et 
innovatiivsed kogemused laiemalt leviksid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Enamiku energiast 
elamumajanduses säästavad naised. 
Oluline on edendada naiste vastutust ja 
koolitust ning koolitada tehnilisi ja 
keskkonnaalaseid energiaeksperte, kes 
võiksid kontrollida ja jälgida erasektori 
hoonemajanduse energiatõhusust.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 
liikmesriik tulevikus tunnustada teises 
liikmesriigis saavutatud energiasäästu.
Asjakohane on selliste süsteemide 
saavutustaseme määramine ühises 
raamistikus ELi tasandil, andes samas 
liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 
liikmesriik tulevikus tunnustada teises 
liikmesriigis saavutatud energiasäästu.
Asjakohane on selliste süsteemide 
saavutustaseme määramine ühises 
raamistikus ELi tasandil, andes samas 
liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, nimelt luua erimeetmed ja 
stiimulid, et tagada kaitsetumatele 
sotsiaalsetele rühmadele, nt eakatele 
inimestele, puuetega naistele ja meestele, 
üksikvanematele ja väikese sissetulekuga 
majapidamistele suuremast 
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teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

energiatõhususest tulenevate hüvede 
kättesaadavus ning leevendada 
energiatõhususe meetmete maksumuse 
mõju lõpptarbijate energiaarvetele.
Samuti peaks see võimaldama 
liikmesriikidel vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesoleva direktiivi tulemuslikuks ja 
õigeaegseks rakendamiseks, näiteks
energiaauditite nõuete täitmise ja 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
rakendamise jaoks on vaja piisaval arvul 
usaldusväärseid energiatõhususe 
valdkonnas pädevaid kutsetöötajaid.
Seepärast peaksid liikmesriigid looma 
sertifitseerimissüsteemid 
energiateenusteosutajatele ning 
energiaauditite ja energiatõhususe 
parandamise meetmete pakkujatele.

(30) Käesoleva direktiivi tulemuslikuks ja 
õigeaegseks rakendamiseks, näiteks 
energiaauditite nõuete täitmise ja 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
rakendamise jaoks on vaja piisaval arvul 
usaldusväärseid energiatõhususe 
valdkonnas pädevaid kutsetöötajaid, kelle 
puhul oleks tagatud nais- ja 
meesspetsialistide võrdne osalus.
Seepärast peaksid liikmesriigid looma 
sertifitseerimissüsteemid 
energiateenusteosutajatele ning
energiaauditite ja energiatõhususe 
parandamise meetmete pakkujatele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Tänased lapsed on homsed 
töötajad, insenerid, arhitektid, ettevõtjad 
ja energiatarbijad. Nende tehtavad 
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otsused mõjutavad seda, kuidas ühiskond 
tulevikus energiat toodab ja kasutab. 
Seetõttu on tähtis energiaalane kasvatus, 
mille abil selgitada järgnevatele 
põlvkondadele, kuidas nad saavad oma 
elustiili ja isikliku käitumisega aidata 
kaasa tõhusale energiatarbimisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) Tagada tuleks asjakohased 
ressursid, et toetada eriõpet, koolitust ja 
teabeprogramme. mis võtavad arvesse ka 
soolist aspekti. Liikmesriike tuleks 
julgustada kohandama kutsehariduse ja -
koolituse õppekavasid, nii et need 
kajastaksid uusi kvalifikatsioonivajadusi, 
ning tagama nende koolituskavade, 
nõustamise ja teabe võrdne kättesaadavus 
ning nendes osalemine nii naistele kui ka 
meestele. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3%
arvutatakse asjaomase liikmesriigi avaliku 
sektori asutustele kuuluvate hoonete 
üldpõrandapinnast, kaasa arvatud 
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kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

sotsiaalmajad, mis iga aasta 1. jaanuariks 
ei vasta direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Energiatõhususe parandamiseks 
kavandatakse osalusprotsesse, mis 
võimaldavad kõigil osaleda energiaga 
seotud muutustes. Eelkõige tuleb nende 
protsessidega integreerida naised, sest nad 
on peamised otsustajad erasektoris ja 
tõhusa energia kasutajad 
eramajapidamistes, kes oma igapäevase 
pereelu abil loovad aluse 
perekonnaliikmete teadlikule ja 
säästlikule energiakasutusele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

(a) võtma vastu terviklikku ja 
jätkusuutlikku energiatõhususkava, mis on 
eraldiseisev või osa suuremast kliima- või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke ja ka 
kütteostuvõimetust käsitlevaid 
erimeetmeid, et pidevalt parandada asutuse
energiasäästu ja energiatõhusust;
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid lisavad kehtestatavatele 
säästukohustustele sotsiaalse eesmärgiga 
nõuded, näiteks nõude rakendada 
meetmeid kütteostuvõimetute 
kodumajapidamiste või sotsiaalmajade 
puhul, võttes arvesse kaitsetute 
sotsiaalsete rühmade vajadusi ja tagades
asjakohased stiimulid, et suurendada 
selliste kodumajapidamiste 
energiatõhusust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisada määratavatele 
säästukohustustele sotsiaalse eesmärgiga 
nõudeid, näiteks nõuda meetmete 
rakendamist kütteostuvõimetutes 
kodumajapidamistes või sotsiaalmajades;

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriike kutsutakse üles 
kasutama naiste oskusi nn jätkusuutliku 
majapidamise valdkonnas. Neil on 
võimalik pakkuda kasvatust ja nõu 
kohapeal. Kasvatus hõlmaks näiteks 
plaanipärast sisseostude tegemist, et 
vältida ebasobivas koguses ostmist, toidu 
teadlikku kasutust, et vältida toidu 
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raiskamist, uue kodumajapidamistehnika 
ostmisel tähelepanu pööramist 
energiatõhususe klassidele, sobivale 
küttele ja ventilatsioonile ning 
kodumajapidamistehnika 
energiateadlikule kasutusele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid aitavad muu hulgas 
koolitusprogrammide piisava 
rahastamisega tagada, et teabe saamise ja 
konsulteerimise õigusi laiendatakse 
otseselt ka energiatõhususele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Komisjon annab – muu hulgas 
tööturu osapoolte 
koolitusprogrammidesse 
energiatõhususele pühendatud peatüki 
lisamise ja nende programmide piisava 
rahastamise kaudu – panuse selle 
tagamisse, et Euroopa sotsiaalse dialoogi 
organite (Euroopa töönõukogud, Euroopa 
valdkondlikud sotsiaalse dialoogi 
komiteed, tööhõive ja oskustega tegelevad 
Euroopa töönõukogud) volitusi 
laiendataks ka energiatõhususele.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, õiguslike või 
regulatiivsete sätete tühistamine või 
muutmine, või juhiste ja tõlgendavate 
teatiste vastuvõtmine. Nimetatud meetmeid 
võib kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga.

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, õiguslike või 
regulatiivsete sätete tühistamine või 
muutmine, või juhiste ja tõlgendavate 
teatiste vastuvõtmine. Nimetatud meetmeid 
võib kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga, milles võetakse 
arvesse ka soolist aspekti.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel palutakse võtta 
asjakohased meetmed, et edendada 
peredes, koolides ja ühiskonnas 
energiaalast kasvatust, eelkõige teadmiste 
osas, kuidas igaüks saab oma isikliku 
käitumise abil aidata kaasa energia 
tõhusamale ja säästvamale kasutamisele.
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