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LYHYET PERUSTELUT

Energiatehokkuus on yksi keskeinen näkökohta Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeessa "Resurssitehokas Eurooppa". Kuten komission tiedonannossa 
"Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 
2050" esitetään, energiatehokkuus on yksi niistä vähähiilisen talouden näkökohdista, 
jotka voivat auttaa luomaan uusia työpaikkoja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. 
Tämä edellyttää koulutuksen lisäämistä, uusien teknologioiden hyväksyttävyyttä 
edistäviä ohjelmia, tutkimus- ja kehitystyötä ja yrittäjyyttä.

Direktiiviehdotuksessa korostetaan, että siirtymisen energiatehokkaampaan talouteen 
pitäisi parantaa unionin teollisuuden kilpailukykyä, mikä edistää talouskasvua ja luo 
laadukkaita työpaikkoja useilla energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla. 
Energiatehokkuuden muiden kuin sääntelyllisten esteiden poistamiseksi ehdotetaan 
myös energiatehokkuutta koskevan koulutuksen ja erityisen tiedotuksen sekä teknisen 
avun tarjoamisen kaltaisia toimenpiteitä. Valmistelijan näkökulmasta katsottuna tämä 
direktiiviehdotus voi tarjota tilaisuuden korostaa, että naisten mahdollisuus saada 
erikoiskoulutusta on tärkeää, jotta energiatehokkuuden tavoitteet saavutetaan ja 
naisille luodaan mahdollisuus päästä näihin tuleviin, energiatehokkuuteen liittyville 
aloille syntyviin uusiin työpaikkoihin.

Toinen tässä lausunnossa korostettava seikka on se, että jäsenvaltioiden olisi 
energiatehokkuustavoitteidensa saavuttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden 
yhteydessä tavoiteltava myös sosiaalisia päämääriä toteuttamalla toimenpiteitä 
energiaköyhyydestä kärsivissä kotitalouksissa tai sosiaalisin perustein myönnettävissä 
asunnoissa. Heikossa asemassa oleville sosiaaliryhmille olisi syytä tarjota 
erityistoimenpiteitä ja kannustimia ja siten auttaa näitä kotitalouksia parantamaan 
kotiensa energiatehokkuutta ja alentamaan energiakustannuksia. Näissä toimenpiteissä 
olisi otettava huomioon myös sukupuolinäkökulma.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komissio hyväksyi vuonna 2010 
strategian, jonka tavoitteena oli naisten ja 
miesten tasa-arvon edistäminen 
Euroopassa ja jolla pyrittiin 
hyödyntämään paremmin erityisesti 
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naisten potentiaalia ja siten vaikuttamaan 
EU:n taloudellisiin ja sosiaalisiin 
kokonaistavoitteisiin. Naisten aliedustus 
energia-alalla ja sukupuolittain eriteltyjen 
tarkastelutapojen ja vaatimusten puute on 
havaittavissa kansallisella ja EU:n tasolla 
sekä kansainvälisellä tasolla. Näin ollen 
ja EU:n tasa-arvostrategian 
soveltamiseksi kansallisella tasolla 
jäsenvaltioita pyydetään ottamaan 
huomioon tämä strategia siten, että ne 
seulovat kaikkien toimintalinjojen 
erilaisia vaikutuksia naisiin ja miehiin, 
mukaan lukien energia-alan tutkimus ja 
energian kestävä tuotanto sekä kulutus, ja 
käyvät tiivistä vuoropuhelua 
energiateollisuuden sekä alan laitosten, 
järjestöjen ja päättäjien kanssa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle.
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet, ottamaan kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja tiedottamaan heille 
riittävästi suunnitelmien sisällöstä ja 

(16) Lukuisat kunnat ja muut julkiset 
elimet jäsenvaltioissa ovat jo ottaneet 
käyttöön kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja energian säästämiseen ja 
energian tarjontaan, esimerkiksi 
noudattamalla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen mukaisesti 
laadittuja kestävän energiankäytön 
toimintasuunnitelmia, sekä 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
kaupunkien kehittämiseen, joissa mennään 
rakennuksia tai liikennemuotoja koskevia 
yksittäisiä toimia pidemmälle
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden" 
suunnittelemiseksi. Tällaisen 
"matalaenergiakaupunkien ja -alueiden" 
käsitteen mukaan energiakysymykset ovat 
paikallisiin demokraattisiin ja 
hallinnollisiin menettelyihin sisältyvän 
kaupunki- ja aluekehityksen olennainen 
osatekijä. Kokonaisvaltaisten ja kestävien 
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edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.
Tällaisilla suunnitelmilla voidaan saavuttaa 
huomattavia energiansäästöjä, etenkin jos 
niiden toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä olisi kannustettava 
kokemusten vaihtoa innovatiivisimmista 
ratkaisuista.

energiatehokkuussuunnitelmien 
ennakkoehtona jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava paikallisviranomaisia 
määrittelemään sellaiset paikalliset 
kehittämisstrategiat, jotka perustuvat 
vuoropuheluun paikallisen väestön sekä 
kaupallisten ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien, myös 
työmarkkinaosapuolten, kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava kuntia 
ja muita julkisia elimiä laatimaan 
kokonaisvaltaisia ja kestäviä 
energiatehokkuussuunnitelmia, joilla on 
selvät tavoitteet ja jotka sisältävät myös 
heikossa asemassa oleville 
sosiaaliryhmille suunnattuja 
erityistoimenpiteitä energiaköyhyyden 
vähentämiseksi ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi ja joissa otetaan 
huomioon myös sukupuolinäkökulma, 
ottamaan paikalliset sidosryhmät, myös 
työmarkkinaosapuolet, ja kansalaiset 
mukaan niiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen, tarjoamaan 
koulutusohjelmia työntekijöille ja
yrittäjille auttaakseen heitä kehittämään 
vaadittuja taitoja ja tiedottamaan heille
sekä kansalaisille riittävästi suunnitelmien 
sisällöstä ja edistymisestä tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tällaisilla suunnitelmilla 
voidaan saavuttaa huomattavia 
energiansäästöjä, etenkin jos niiden 
toteutuksessa käytetään 
energianhallintajärjestelmiä, joiden avulla 
asianomaiset julkiset elimet voivat 
paremmin hallita energiankulutustaan.
Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten 
elinten välillä samoin kuin 
työmarkkinaosapuolten kesken ja välillä
olisi kannustettava kokemusten vaihtoa 
innovatiivisimmista ratkaisuista.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) Asumisessa aikaansaadut 
energiansäästöt ovat valtaosin naisten 
ansiota. On tärkeää edistää naisten 
vastuuta ja koulutusta ja kouluttaa 
teknisen alan ja ympäristöalan energia-
asiantuntijoita, jotka voivat valvoa ja 
seurata yksityisen rakennuskannan 
hallinnoinnin energiatehokkuutta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt.
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 

(18) Arviointi, joka on tehty 
mahdollisuudesta perustaa unionin tasolla
”valkoisten todistusten” järjestelmä, on 
osoittanut, että nykyisessä tilanteessa 
kyseinen järjestelmä aiheuttaisi liiallisia 
hallintokustannuksia. Lisäksi on olemassa 
riski, että energiansäästöt keskittyisivät 
joihinkin jäsenvaltioihin eikä niitä 
saavutettaisi kaikkialla unionissa.
Energiansäästötavoite voidaan ainakin 
tässä vaiheessa saavuttaa paremmin 
kansallisilla 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmillä tai 
muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, joilla 
saavutetaan samansuuruiset 
energiansäästöt. Komission olisi kuitenkin 
määriteltävä delegoidulla säädöksellä 
ehdot, joiden mukaisesti jokin jäsenvaltio 
voisi tulevaisuudessa tunnustaa toisessa 
jäsenvaltiossa saavutetut energiansäästöt.
Tällaisten järjestelmien vaatimustaso on 
asianmukaista vahvistaa yhteisellä unionin 
tason kehyksellä samalla kun 
jäsenvaltioille jätetään huomattavasti 
joustovaraa, jotta ne voivat ottaa 
täysimittaisesti huomioon 
markkinatoimijoiden kansallisen 
organisaation, energiasektorin erityiset 
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toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin sen varmistamiseksi, että myös 
heikossa asemassa olevat asiakkaat voivat
hyötyä paremmasta energiatehokkuudesta.
Lisäksi sen pitäisi antaa jäsenvaltiolle 
mahdollisuus vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

toimintaolosuhteet ja loppuasiakkaiden 
tottumukset. Yhteisen kehyksen olisi 
annettava energialaitoksille mahdollisuus 
tarjota energiapalveluja kaikille 
loppuasiakkaille eikä ainoastaan niille, 
joille ne myyvät energiaa. Tämä lisää 
kilpailua energiamarkkinoilla, koska 
energialaitokset voivat eriyttää tuotteensa 
tarjoamalla täydentäviä energiapalveluja.
Yhteisen kehyksen pitäisi antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus sisällyttää 
kansalliseen järjestelmäänsä vaatimuksia, 
joilla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, 
etenkin tarjoamalla erityistoimenpiteitä ja 
kannustimia sen varmistamiseksi, että 
myös heikossa asemassa olevat
sosiaaliryhmät, kuten iäkkäät tai 
vammaiset naiset ja miehet, 
yksinhuoltajat ja pienituloiset 
kotitaloudet, voivat hyötyä paremmasta 
energiatehokkuudesta ja että 
energiatehokkuustoimenpiteiden 
kustannusten vaikutus kuluttajien 
energialaskuihin lieventyy. Lisäksi sen 
pitäisi antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus 
vapauttaa pienet yritykset 
energiatehokkuusvelvoitteesta. Komission 
tiedonannossa ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business Act)” 
esitetään periaatteet, jotka niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät olla 
käyttämättä tätä mahdollisuutta, olisi 
otettava huomioon.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia 
ammattilaisia, jotta voidaan varmistaa 
esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia 
ammattilaisia, tasapuolisesti sekä naisia 
että miehiä, jotta voidaan varmistaa 
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vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 
sertifiointijärjestelmät.

esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 
vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 
sertifiointijärjestelmät.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tämän päivän lapset ovat 
huomisen työntekijöitä, insinöörejä, 
arkkitehtejä, yrittäjiä ja energiankäyttäjiä. 
Heidän tekemänsä päätökset vaikuttavat 
tapaan, jolla yhteiskunnassamme 
tuotetaan ja käytetään energiaa jatkossa. 
Siksi tarvitaan energia-alaa koskevaa 
kasvatusta, jotta tuleville sukupolville 
voidaan opettaa, kuinka he voivat edistää 
tehokasta energian käyttöä omalla 
elämäntavallaan ja käytöksellään.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Erityisiä koulutus- ja 
tiedotusohjelmia, joissa otetaan huomioon 
myös sukupuolinäkökulma, olisi tuettava 
asianmukaisin resurssein. Jäsenvaltioita 
olisi kannustettava mukauttamaan 
ammatillisen koulutuksen 
opetussuunnitelmat uusiin 
pätevyystarpeisiin ja huolehtimaan 
samalla siitä, että naiset ja miehet voivat 
yhdenvertaisesti osallistua näihin 
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koulutusohjelmiin ja saavat erityistä 
ohjausta ja tietoja niihin liittyen. 

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta, joiden 
kokonaishyötypinta-ala on yli 250 m2 ja
jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2014 kolme 
prosenttia julkisten elinten omistamien 
rakennusten kokonaispinta-alasta 
kunnostetaan vuosittain siten, että ne 
vastaavat vähintään asianomaisen 
jäsenvaltion direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistamia 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2010/31/EU 
7 artiklan soveltamista. Kolmen prosentin 
osuus lasketaan sellaisten asianomaisen 
jäsenvaltion julkisten elinten omistamien 
rakennusten, myös sosiaalisin perustein 
myönnettävien asuntojen, kokonaispinta-
alasta, jotka eivät kunkin vuoden 1 päivänä 
tammikuuta täytä direktiivin 2010/31/EU 
4 artiklan mukaisesti vahvistettuja 
energiatehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Energiatehokkuuden parantamiseen 
tähtäävä osallistumisprosessi on 
suunniteltava siten, että sen avulla 
mahdollistetaan kaikkien osallistuminen 
energian muutokseen. Erityisesti naiset 
on otettava mukaan näihin prosesseihin, 
sillä he ovat tärkeimpiä yksityisiä 
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päätöksentekijöitä ja tehokkaan energian 
käyttäjiä yksityisissä kotitalouksissa, ja 
perheessä tapahtuvan vuorovaikutuksen 
kautta naiset luovat perustan 
perheenjäsenten tietoiselle ja kestävälle 
energian käytölle.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa 
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja jonka avulla pyritään elimen 
energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen;

a) hyväksymään joko itsenäisenä 
suunnitelmana tai osana laajempaa ilmasto-
tai ympäristösuunnitelmaa
kokonaisvaltaisen ja kestävän
energiatehokkuussuunnitelman, johon 
sisältyy erityisiä energiansäästötavoitteita 
ja myös erityistoimenpiteitä 
energiaköyhyyden vähentämiseksi ja
jonka avulla pyritään elimen
energiansäästöjen ja energiatehokkuuden 
jatkuvaan parantamiseen;

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
asettamiinsa säästövelvoitteisiin 
vaatimuksia, joilla on sosiaalisia 
päämääriä, muun muassa edellyttämällä 
toimenpiteiden toteuttamista 
energiaköyhyydestä kärsivissä 
kotitalouksissa tai sosiaalisin perustein 
myönnettävissä asunnoissa. Tässä 
yhteydessä on otettava huomioon heikossa 
asemassa olevien sosiaaliryhmien tarpeet 
ja tarjottava asianmukaisia kannustimia, 
joiden avulla näiden kotitalouksien 
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energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) sisällyttää asettamiinsa 
säästövelvoitteisiin vaatimuksia, joilla on 
sosiaalisia päämääriä, muun muassa 
edellyttämällä toimenpiteiden 
toteuttamista energiaköyhyydestä 
kärsivissä kotitalouksissa tai sosiaalisin 
perustein myönnettävissä asunnoissa;

Poistetaan.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioita kehotetaan 
sisällyttämään naisten taidot "kestävän 
taloudenhoidon" alaan. Naiset ovat 
asemassa, jossa he pystyvät tarjoamaan 
koulutusta ja neuvoja paikalla. 
Koulutukseen sisältyisi esimerkiksi 
suunniteltu ostosten teko sopimattomien 
määrien välttämiseksi, elintarvikkeiden 
tietoinen käyttö elintarvikejätteen 
välttämiseksi, huomion kiinnittäminen 
energiatehokkuusluokkiin uusien 
kodinkoneiden hankinnan yhteydessä, 
asianmukainen lämmittäminen ja 
ilmastointi sekä kodinkoneiden 
energiatietoinen käyttö.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltiot pyrkivät muun muassa 
koulutusohjelmien asianmukaisella 
rahoittamisella osaltaan varmistamaan, 
että tiedonsaanti- ja kuulemisoikeudet 
ulotetaan nimenomaisesti koskemaan 
energiatehokkuutta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Komissio pyrkii muun muassa 
sisällyttämällä työmarkkinaosapuolten 
koulutusohjelmiin energiatehokkuutta 
käsittelevän osion sekä rahoittamalla 
näitä koulutusohjelmia asianmukaisesti 
osaltaan varmistamaan, että 
työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun 
osallistuvien Euroopan tason elinten 
(eurooppalaiset yritysneuvostot, 
työmarkkinaosapuolten alakohtaisen 
vuoropuhelun komiteat, työllisyys- ja 
ammattitaitokysymyksiä käsittelevät 
eurooppalaiset yritysneuvostot) toimivalta 
ulotetaan energiatehokkuusasioihin.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 
kannustimien tarjoaminen, oikeudellisten 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
kumoaminen tai muuttaminen taikka 
ohjeiden ja tulkitsevien tiedonantojen 
antaminen. Nämä toimenpiteet voidaan 

Näihin esteiden poistamiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin voivat sisältyä 
kannustimien tarjoaminen, oikeudellisten 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
kumoaminen tai muuttaminen taikka 
ohjeiden ja tulkitsevien tiedonantojen 
antaminen. Nämä toimenpiteet voidaan 
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yhdistää energiatehokkuutta koskevan 
koulutuksen ja erityisen tiedotuksen ja 
teknisen avun tarjoamiseen.

yhdistää sellaisen energiatehokkuutta 
koskevan koulutuksen ja erityisen 
tiedotuksen ja teknisen avun tarjoamiseen, 
jossa otetaan huomioon myös 
sukupuolinäkökulma.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä, joiden 
avulla edistetään perheissä, kouluissa ja 
yhteiskunnassa annettavaa energia-alan 
kasvatusta siten, että korostetaan 
erityisesti sitä, kuinka jokainen voi omalla 
käytöksellään edistää tehokkaampaa ja 
kestävämpää energiankäyttöä.
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