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ĪSS PAMATOJUMS

Energoefektivitāte ir viens no galvenajiem stratēģijā  “Eiropa 2020” izsludinātās 
pamatiniciatīvas “Resursu ziņā efektīva Eiropa” aspektiem. Kā norādīts Komisijas 
paziņojumā „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā”, energoefektivitāte ir viens no ekonomikas ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni aspektiem, kas gan īstermiņā, gan vidējā termiņā 
var radīt jaunas darba vietas, stiprinot izglītību, apmācību un programmas, lai 
veicinātu jaunu tehnoloģiju pieņemamību, pētniecību un izstrādi un uzņēmējdarbību.

Šajā direktīvas priekšlikumā ir uzsvērts, ka pāreja uz energoefektīvāku ekonomiku 
uzlabos arī rūpniecības konkurētspēju Savienībā, veicinot ekonomikas izaugsmi un 
radot augstas kvalitātes darbavietas vairākos ar energoefektivitāti saistītos sektoros.
Lai novērstu energoefektivitātei traucējošus nenormatīvus šķēršļus, tiek ierosināti arī 
tādi pasākumi kā izglītības, apmācību, specifiskas informācijas un tehniskās palīdzības 
nodrošināšana energoefektivitātes jautājumos. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šis 
direktīvas priekšlikums var būt iespēja uzsvērt to, cik svarīgi energoefektivitātes 
mērķu sasniegšanā ir nodrošināt sievietēm piekļuvi specializētai apmācībai un radīt 
sievietēm iespēju tikt nodarbinātām šajās jaunajās darba vietās, kas tiks radītas ar 
energoefektivitāti saistītās nozarēs.

Vēl viens aspekts, kas tiks uzsvērts ar šo atzinumu, ir tāds, ka dalībvalstīm, lai 
sasniegtu izvirzītos energoefektivitātes mērķus, šajos pasākumos būtu jāveicina arī 
sociāls mērķis, iekļaujot pasākumus, kas jāveic mājsaimniecībās, kuras skar 
energonabadzība, vai sociālajās mājās. Ir jāparedz īpaši pasākumi un stimuli mazāk 
aizsargātām sociālām grupām, lai palīdzētu šīm mājsaimniecībām uzlabot savu 
mājokļu energoefektivitāti un samazinātu tām izdevumus par patērēto enerģiju. Šie 
pasākumi ir jāizstrādā tā, lai tajos tiktu ņemts vērā arī dzimumu līdztiesības aspekts.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisija 2010. gadā pieņēma 
stratēģiju par vienlīdzības veicināšanu 
starp sievietēm un vīriešiem Eiropā, un 
tās mērķis it īpaši ir labāk izmantot 
sieviešu potenciālu, tādējādi dodot 
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ieguldījumu ES vispārējo ekonomisko un 
sociālo mērķu sasniegšanā. Sieviešu 
nepietiekamo pārstāvniecību enerģētikas 
nozarē un dzimumiem specifisku pieeju 
un prasību trūkumu var novērot gan 
valstu, gan Eiropas, gan globālā līmenī; 
šā iemesla dēļ un arī lai īstenotu ES 
dzimumu līdztiesības stratēģiju valsts 
līmenī, dalībvalstīm minētā stratēģija 
jāintegrē tādā veidā, ka tās pārskatītu 
visas citas politikas attiecībā pret to 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem, tostarp 
pētniecības enerģētikā jomu un enerģijas 
ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa jomu, 
cieši sadarbojoties ar enerģētikai 
radniecīgām nozarēm, iestādēm, 
organizācijām un lēmējiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos. Dalībvalstīm ir
jārosina pašvaldības un citas publiskās 
struktūras pieņemt integrētus un 
ilgtspējīgus energoefektivitātes plānus ar 
skaidriem mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus to 
izstrādē un īstenošanā un atbilstīgi informēt 
viņus par to saturu un virzību mērķu 
sasniegšanā. Šādi plāni var nodrošināt 
būtiskus enerģijas ietaupījumus, jo īpaši, ja 
tos īsteno ar energovadības sistēmām, kas 
ļauj attiecīgajām publiskajām struktūrām 
labāk pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos, lai projektētu 
,,pilsētas un reģionus ar zemu enerģijas 
patēriņu”. Šajā ,,pilsētu un reģionu ar 
zemu enerģijas patēriņu” jēdzienā ar 
enerģiju saistītie jautājumi tiek uzskatīti 
par pilsētu un reģionu attīstības būtisku 
sastāvdaļu, kas iekļauta vietējos 
demokrātiskajos un vadības procesos. Lai 
varētu izstrādāt konkrētām vietām 
piemērotus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus, dalībvalstīm
būtu jārosina vietējās iestādes definēt 
šādas vietējās attīstības stratēģijas, kas 
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lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

pamatotos uz dialogu ar vietējo 
sabiedrību, komerciālajām un sociālajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem. Dalībvalstīm būtu 
jārosina pašvaldības un citas publiskās 
struktūras pieņemt integrētus un 
ilgtspējīgus energoefektivitātes plānus ar 
skaidriem mērķiem, kuros iekļauti arī 
īpaši pasākumi mazāk aizsargāto sociālo 
grupu energonabadzības novēršanai un to 
energoefektivitātes veicināšanai, ņemot 
vērā arī dzimumu līdztiesības aspektu,
iesaistīt vietējās ieinteresētās personas, 
tostarp sociālos partnerus, un iedzīvotājus 
to izstrādē un īstenošanā, nodrošināt 
izglītības un apmācības programmas 
darbiniekiem un uzņēmējiem, lai viņiem 
palīdzētu attīstīt vajadzīgās prasmes, un
atbilstīgi informēt viņus un iedzīvotājus
par to saturu un virzību mērķu sasniegšanā.
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus enerģijas 
ietaupījumus, jo īpaši, ja tos īsteno ar 
energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām publiskajām 
struktūrām, kā arī ar un starp sociālajiem 
partneriem, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lielākos enerģijas ietaupījumus 
mājsaimniecībās nodrošina sievietes. Ir 
svarīgi veicināt sieviešu atbildību un veikt 
apmācību un sagatavot tehniskos un vides 
enerģētikas ekspertus, kuri var sekot 
privāto ēku apsaimniekošanas 
energoefektivitātei un kontrolēt to.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas 
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši paredzot 
konkrētus pasākumus un stimulus, lai 
nodrošinātu to, ka mazāk aizsargātām 
sociālām grupām, piemēram, vecāka 
gadagājuma sievietēm un vīriešiem, 
invalīdiem, vientuļajiem vecākiem un 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem
ir piekļuve augstākas energoefektivitātes 
sniegtajiem ieguvumiem un ka tiek 
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iespēju. mazināta energoefektivitātes pasākumu 
izmaksu ietekme uz tiešo lietotāju 
rēķiniem par enerģiju. Tāpat jāļauj 
dalībvalstīm atbrīvot no energoefektivitātes 
pienākuma mazus uzņēmumus. Komisijas 
paziņojumā „Mazās uzņēmējdarbības akts” 
ir noteikti principi, kas dalībvalstīm 
jāievēro, ja tās pieņem lēmumu neizmantot 
minēto iespēju.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ir jābūt pieejamam pietiekamam 
skaitam uzticamu profesionāļu, kuri ir 
lietpratīgi energoefektivitātes jomā, lai 
nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu šīs 
direktīvas īstenošanu, piemēram, attiecībā 
uz atbilstību prasībām par energoauditiem 
un energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

(30) Ir jābūt pieejamam pietiekamam 
skaitam uzticamu profesionāļu, kuri ir 
lietpratīgi energoefektivitātes jomā, lai 
nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu šīs
direktīvas īstenošanu, vienlaikus 
nodrošinot abu dzimumu profesionāļu —
gan sieviešu, gan vīriešu — vienādu 
līdzdalību, piemēram, attiecībā uz 
atbilstību prasībām par energoauditiem un 
energoefektivitātes pienākuma shēmu 
īstenošanu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš 
sertifikācijas shēmas energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Šodienas bērni ir rītdienas 
strādnieki, inženieri, arhitekti, uzņēmēji 
un enerģijas lietotāji. Viņu turpmāk 
pieņemtie lēmumi ietekmēs veidu, kā 
sabiedrība nākotnē ražos un izmantos 
enerģiju. Tādēļ ļoti svarīgi ir izglītot par 
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enerģētikas jautājumiem, lai nākamajām 
paaudzēm varētu dot zināšanas par to, kā 
veicināt energotaupību ar atbilstīgu 
dzīvesveidu un personisko uzvedību.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Būtu jāpiešķir atbilstīgi līdzekļi, lai 
atbalstītu īpašas izglītības, apmācības un 
informācijas programmas, kurās ņemts 
vērā arī dzimumu līdztiesības aspekts. 
Dalībvalstis būtu jāmudina pielāgot savus 
profesionālās izglītības un apmācības 
plānus, lai tiktu ņemtas vērā vajadzības 
pēc jaunām kvalifikācijām, vienlaikus 
nodrošinot sievietēm un vīriešiem 
vienlīdzīgu piekļuvi šīm apmācības 
shēmām un līdzdalību tajās, kā arī īpašus 
norādījumus un informāciju. 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
3 % proporciju aprēķina no attiecīgās 
dalībvalsts publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku, kam kopējā lietderīgā platība ir 
virs 250 m2, kopējās platības, kura katra 
gada 1. janvārī neatbilst valsts 

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā 
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu. 
Minēto 3 % proporciju aprēķina no 
attiecīgās dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku, tostarp sociālo 
mājokļu, kopējās platības, kura katra gada 
1. janvārī neatbilst valsts minimālajām 
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minimālajām energoefektivitātes prasībām, 
kas noteiktas, piemērojot Direktīvas 
2010/31/ES 4. pantu.

energoefektivitātes prasībām, kas noteiktas, 
piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 4.pantu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Piedalīšanās procesi, lai uzlabotu 
energoefektivitāti ir jāplāno tā, lai ikviens 
varētu piedalīties enerģijas patēriņa veida 
maiņā. Sievietēm it īpaši jābūt integrētām 
šajos procesos, jo viņas ir galvenās privāto 
lēmumu pieņēmējas un efektīvas 
enerģijas izmantotājas privātajās 
mājsaimniecībās, un caur mijiedarbību 
ģimenē viņas veido pamatu tam, lai citi 
ģimenes locekļi enerģiju izmantotu 
saprātīgi un ilgtspējīgi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu, 
atsevišķu vai kā daļu plašāka klimata vai 
vides plāna, kurā iekļauti konkrēti 
enerģijas ietaupījumu mērķi, lai 
nepārtraukti uzlabotu struktūras 
energoefektivitāti;

a) pieņemt integrētu un ilgtspējīgu
energoefektivitātes plānu, atsevišķu vai kā 
daļu plašāka klimata vai vides plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 
mērķi un īpaši pasākumi 
energonabadzības novēršanai, lai 
nepārtraukti uzlabotu struktūras enerģijas
ietaupījumus un energoefektivitāti;
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis taupības pienākumos 
iekļauj prasības ar sociālu mērķi, tostarp 
pieprasot, lai pasākumi tiktu īstenoti 
mājsaimniecībās, kuras skar 
energonabadzība, vai sociālajās mājās, 
ņemot vērā mazāk aizsargāto sociālo 
grupu vajadzības un atbilstīgi stimulējot 
to mājokļu energoefektivitātes 
uzlabošanu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļaut prasības ar sociālu mērķi to 
noteiktajiem ietaupījumu pienākumiem, 
tostarp pieprasot, lai pasākumi tiktu 
īstenoti mājsaimniecībās, kuras skar 
enerģētiskā nabadzība, vai sociālajās 
mājās;

svītrots

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis ir aicinātas iekļaut 
sieviešu prasmes „ilgtspējīgas 
mājsaimniekošanas” jomā. Viņas spēj 
izglītot un sniegt padomu uz vietas. 
Izglītošana nozīmētu, piemēram, plānotu 
iepirkšanos, lai izvairītos no nevajadzīga 
daudzuma preču iegādes, saprātīgu 
pārtikas izmantošanu, lai izvairītos no 
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pārtikas atkritumiem, uzmanības 
pievēršanu energoefektivitātes klasēm, 
kad tiek iegādātas jaunas 
mājsaimniecības iekārtas, pareizu apkuri 
un ventilāciju un enerģijas patēriņa ziņā 
apzinīgu mājsaimniecības iekārtu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis, cita starpā pienācīgi 
finansējot apmācības programmas, 
veicina to, lai tiesības uz informāciju un 
konsultācijām nepārprotami tiktu 
paplašinātas, ietverot ar energoefektivitāti 
saistītos jautājumus.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Komisija, cita starpā sociālo partneru 
apmācības programmās iekļaujot 
energoefektivitātei veltītu nodaļu un 
pienācīgi finansējot šīs programmas, 
veicina to, ka Eiropas sociālā dialoga 
dalībnieki (Eiropas uzņēmumu padomes, 
Eiropas nozaru sociālā dialoga komitejas, 
Eiropas uzņēmumu padomes 
nodarbinātības un kompetences 
jautājumos) paplašina savu darbības 
jomu, ietverot arī energoefektivitāti.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, normatīvo 
noteikumu atcelšanu vai grozīšanu, vai 
pamatnostādņu pieņemšanu un 
skaidrojošus paziņojumus. Šos pasākumus 
var kombinēt ar izglītības, mācību, 
specifiskas informācijas un tehniskās 
palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos.

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, normatīvo 
noteikumu atcelšanu vai grozīšanu, vai 
pamatnostādņu pieņemšanu un 
skaidrojošus paziņojumus. Šos pasākumus 
var kombinēt ar izglītības, mācību, 
specifiskas informācijas un tehniskās 
palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos, kuros ir 
ņemts vērā arī dzimumu līdztiesības 
aspekts.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis tiek aicinātas veikt atbilstīgus 
pasākumus, lai ģimenēs, skolās un 
sabiedrībā veicinātu izglītošanu par 
enerģētikas jautājumiem, īpašu uzmanību 
pievēršot tam, kā katrs indivīds ar savu 
uzvedību var dot ieguldījumu efektīvākā 
un ilgtspējīgākā enerģijas izmantošanā.
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