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RÖVID INDOKOLÁS

Az energiahatékonyság az Európa 2020 stratégiában meghirdetett, „Erőforrás-hatékony 
Európa” kiemelt kezdeményezés egyik leghangsúlyosabb eleme. „Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve” című 
bizottsági közleményben vázoltak szerint az energiahatékonyság az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság egyik olyan vonatkozása, amely lehetőséget kínál a 
munkahelyteremtésre rövid és hosszú távon egyaránt az oktatás, képzés, az új technológiák 
elfogadtatását célzó programok, a kutatás-fejlesztés és a vállalkozások ösztönzése révén.

Az irányelvre irányuló javaslat hangsúlyozza, hogy a jobb energiahatékonyságú gazdaságra 
való átállás javítani fogja az uniós ipar versenyképességét, ezáltal előmozdítja a gazdaság 
növekedését, és minőségi munkahelyeket teremt az energiahatékonysághoz kapcsolódó 
számos ágazatban. Az energiahatékonyságot akadályozó nem szabályozási korlátok 
megszüntetése érdekében olyan intézkedéseket is javasol, mint például az 
energiahatékonysággal kapcsolatos oktatás, képzés, külön tájékoztatás és technikai 
segítségnyújtás biztosítása. A vélemény előadója úgy látja, hogy az irányelvre irányuló 
javaslat alkalmat adhat annak hangsúlyozására, hogy milyen fontos a nők számára hozzáférést 
biztosítani a speciális képzéshez az energiahatékonysági célkitűzések teljesítése érdekében, és 
hogy meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó 
ágazatokban létrejövő új munkahelyeken nőket alkalmazzanak.

A vélemény egy másik szempontot is ki szeretne emelni, mégpedig azt, hogy a tagállamoknak 
szociális célokat is elő kellene mozdítaniuk az energiahatékonysági célkitűzések teljesítésére 
irányuló intézkedéseken belül, az energiaszegénység által érintett háztartásokban vagy 
szociális bérlakásokban végrehajtandó intézkedések felvételével. Konkrét intézkedéseket és 
ösztönzőket kell biztosítani a kiszolgáltatott társadalmi csoportok számára, hogy ezek a 
háztartások segítséget kapjanak energiahatékonyságuk javításához és energiaköltségeik 
csökkentéséhez. Ezeket az intézkedéseket a nemek közötti különbségek szempontjainak 
figyelembevételével kell kialakítani.

MÓDOSÍTÁSOK

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 2010-ben a Bizottság a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség előmozdításáról 
szóló stratégiát fogadott el, melynek célja 
különösen a nőkben rejlő potenciál jobb 
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kiaknázása, ezáltal pedig az uniós 
gazdasági és társadalmi célokhoz való 
hozzájárulás. A nők alulreprezentáltsága 
az energiaágazatban és a nemek 
szempontjait figyelembe vevő egyedi 
megközelítések és igények hiánya 
tagállami, európai és nemzetközi szinten 
is megfigyelhető; következésképpen, 
valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia 
tagállami szintű végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak integrálniuk kell ezt a 
stratégiát abban az értelemben, hogy 
minden politikát megvizsgálnak a 
férfiakra és nőkre gyakorolt különböző 
hatásuk szempontjából, ideértve az 
energiával kapcsolatos kutatást és a 
fenntartható termelést és fogyasztást, az 
energiához kapcsolódó iparral, 
intézményekkel, szervezetekkel és 
döntéshozókkal szoros együttműködésben.

Módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 

(16) Az „alacsony energiafelhasználású 
városok és régiók” kialakítása érdekében
a tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. Az „alacsony 
energiafelhasználású városok és régiók” e 
koncepciója a helyi demokratikus és 
irányítási folyamatokba ágyazott városi és 
regionális fejlesztés alapvető elemeként 
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lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

tekint az energiapolitikai kérdésekre. Az 
integrált és fenntartható helyi 
energiahatékonysági tervek előfeltétele, 
hogy a tagállamok ösztönözzék a helyi 
hatóságokat arra, hogy a helyi lakossági, 
üzleti és szociális érdekelt felekkel, köztük 
a szociális partnerekkel folytatott 
párbeszéd alapján ilyen helyi fejlesztési 
stratégiákat dolgozzanak ki. A
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy integrált és 
fenntartható, egyértelmű célkitűzéseken 
alapuló az energiaszegénység 
problémájának kezelését és a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportok 
körében az energiahatékonyság 
előmozdítását célzó, a nemek közötti 
különbségek szempontjait is érvényesítő
energiahatékonysági terveket fogadjanak 
el, vonják be a helyi érdekelt feleket, 
köztük a szociális partnereket, valamint a
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, biztosítsanak oktatási és 
képzési programokat a munkavállalók és 
vállalkozók számára, ezáltal segítve őket a 
szükséges készségek fejlesztésében,
valamint megfelelően tájékoztassák őket és 
a polgárokat e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, valamint a 
szociális partnerekkel, illetve a szociális 
partnerek között folytatott, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Módosítás 3
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Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A lakóházak 
energiamegtakarításainak legnagyobb 
részéről a nők gondoskodnak.  Fontos a 
nők felelősségvállalásának és képzésének 
előmozdítása, valamint műszaki és 
környezetvédelmi energia-szakértők 
alkalmazása, akik ellenőrizhetik és 
nyomon követhetik a magánépületek 
üzemeltetésének energiahatékonyságát.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más tagállamban 
elért energiamegtakarítást. Az ilyen 
rendszerek fontossága indokolja, hogy 
azokat uniós szintű közös keretrendszerben 
hozzák létre, miközben jelentős 
rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más tagállamban 
elért energiamegtakarítást. Az ilyen 
rendszerek fontossága indokolja, hogy 
azokat uniós szintű közös keretrendszerben 
hozzák létre, miközben jelentős 
rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
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mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól.
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen konkrét 
intézkedések és ösztönzők révén annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportok, mint 
az idős vagy fogyatékossággal élő nők és 
férfiak, egyedülálló szülők és alacsony 
jövedelmű háztartások is részesüljenek a 
jobb energiahatékonyság előnyeiből, és 
hogy az energiahatékonyságot célzó 
intézkedések költségeinek az 
energiaszámlákon mutatkozó hatása 
mérséklődjön. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól.
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Kellő számú, az energiahatékonyság 
terén jártas, megbízható szakembernek kell 
rendelkezésre állni az irányelv – például az 
energiaauditra vonatkozó követelmények 
teljesítése és az energiahatékonyságra 
vonatkozó kötelezettségi rendszerek 
megvalósítása terén történő – eredményes 
és gyors végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Ezért a tagállamoknak 
tanúsítási rendszereket kell létrehozniuk az 
energetikai szolgáltatásokat nyújtó, 
energiaauditokat végző és más 
energiahatékonyság-javító intézkedéseket 
végrehajtó szolgáltatók minősítésére.

(30) Kellő számú, az energiahatékonyság 
terén jártas, megbízható szakembernek kell 
rendelkezésre állni, a nő és férfi 
szakemberek egyenlő részvételének 
biztosítása mellett, az irányelv – például az 
energiaauditra vonatkozó követelmények 
teljesítése és az energiahatékonyságra 
vonatkozó kötelezettségi rendszerek 
megvalósítása terén történő – eredményes 
és gyors végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Ezért a tagállamoknak 
tanúsítási rendszereket kell létrehozniuk az 
energetikai szolgáltatásokat nyújtó, 
energiaauditokat végző és más 
energiahatékonyság-javító intézkedéseket 
végrehajtó szolgáltatók minősítésére.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A mai gyermekek lesznek a jövő 
munkavállalói, mérnökei, építészei, 
vállalkozói és energiafelhasználói. Az 
általuk hozott döntések fogják 
befolyásolni azt, hogy a társadalom a 
jövőben milyen módon állítja elő és 
használja fel az energiát. Az energetikai 
oktatás azért fontos, hogy a jövő 
generációknak megtanítsák, hogy 
életmódjuk és személyes magatartásuk 
révén miként járulhatnak hozzá az 
energia hatékony felhasználásához.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Megfelelő forrásokat kell biztosítani 
a célzott – a nemek közötti különbségek 
szempontjait is érvényesítő – oktatás, 
képzés és tájékoztató programok számára. 
A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy 
a szakoktatási és -képzési tanterveket 
igazítsák hozzá az új képesítési igényekhez 
annak biztosítása mellett, hogy a férfiak 
és nők egyaránt hozzáférjenek ezekhez a 
külön iránymutatásokhoz, tájékoztatáshoz 
és képzési rendszerekhez, és részt 
vegyenek bennük. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3%-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3%-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő épületek – köztük a 
szociális bérlakások – alapterületének azon 
összes részére vetítve kell kiszámítani, 
amely az adott év január 1-jén nem felel 
meg a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt nemzeti 
minimumkövetelményeknek.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az energiahatékonyság javítását célzó 
részvételi eljárásokat úgy kell kialakítani, 
hogy mindenkinek módjában álljon részt 
venni az energiaváltozásban. A nőket 
különösen be kell vonni ezekbe az 
eljárásokba, mivel a 
magánháztartásokban ők a legfőbb 
döntéshozók és a hatékony energia 
felhasználói, továbbá a napi családi 
érintkezések során ők fektetik le annak 
alapjait, hogy a családtagok tudatos és 
fenntartható módon használják az 
energiát.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket 
tartalmazó, az intézmény
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket és az 
energiaszegénység enyhítését célzó 
konkrét intézkedéseket tartalmazó, az 
intézmény energiatakarékosságának és -
hatékonyságának folyamatos javítását 
célzó, integrált és fenntartható
energiahatékonysági terv elfogadása;
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamoknak az általuk előírt 
energiatakarékossági kötelezettségek 
részeként szociális célú követelményeket is 
alkalmazniuk kell, többek között az 
energiaszegénység által érintett 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban végrehajtandó 
intézkedések révén, figyelembe véve a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportok 
szükségleteit és biztosítva a háztartásuk 
energiahatékonyságának javítását célzó 
ösztönzőket.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

törölve

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamokat felszólítják, hogy a 
nők készségeit használják fel a 
„fenntartható háztartásvezetés” terén. Ők 
helyzetükből adódóan a helyszínen 
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nyújthatnak oktatást vagy tanácsot. Az 
oktatás kiterjedne olyan témákra is, mint 
például a tervezett vásárlás a nem 
megfelelő mennyiség vásárlásának 
elkerülése érdekében, az élelmiszer 
tudatos felhasználása az élelmiszer-
pazarlás elkerülése érdekében, az 
energiahatékonysági osztályok 
figyelembevétele új háztartási gépek 
vásárlásakor, a megfelelő fűtés és 
szellőztetés, valamint a háztartási gépek 
energiatudatos használata.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A tagállamok többek között a képzési 
programok megfelelő finanszírozásán 
keresztül hozzájárulnak annak 
biztosításához, hogy az információs és 
konzultációs jogokat kifejezetten 
kiterjesszék az energiahatékonyságra is.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A Bizottság – többek között azáltal, 
hogy egy energiahatékonysággal 
foglalkozó fejezetet épít be a szociális 
partnereknek szóló képzési programokba, 
illetve megfelelő finanszírozást nyújt 
ezekhez a programokhoz – hozzájárul 
annak biztosításához, hogy a szociális 
párbeszédben részt vevő európai testületek 
(európai üzemi tanácsok, ágazati szociális 
párbeszéddel foglalkozó európai 
bizottságok, a foglalkoztatással és 
képzéssel foglalkozó európai üzemi 
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tanácsok) hatáskörét kiterjesszék oly 
módon, hogy magába foglalja az 
energiahatékonyságot is.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, illetve útmutatók és 
értelmező közlemények elfogadását is.
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos képzés,
különös információk és technikai 
segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók.

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, illetve útmutatók és 
értelmező közlemények elfogadását is.
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos – a 
nemek közötti különbségek szempontjait is 
érvényesítő – képzés, külön tájékoztatás és 
technikai segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokat felkérik, hogy hozzanak
megfelelő intézkedéseket az energetikai 
oktatásnak a családban, az iskolában és a 
társadalomban való előmozdítása 
érdekében, különös hangsúlyt helyezve 
arra, hogy az egyének személyes 
magatartásuk révén miként járulhatnak 
hozzá az energia hatékonyabb és 
fenntarthatóbb felhasználásához.
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