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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Efektywność energetyczna jest jednym z kluczowych elementów inicjatywy 
przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ogłoszonej w ramach 
strategii Europa 2020. Jak nakreślono w komunikacie Komisji pt. „Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.”, 
efektywność energetyczna stanowi jeden z aspektów gospodarki opartej na 
technologiach niskoemisyjnych mogącej pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy 
zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i średnioterminowej poprzez 
intensyfikację działań edukacyjnych i szkoleniowych, programy służące wspieraniu 
akceptowalności nowych technologii, badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości.

W niniejszym wniosku dotyczącym dyrektywy podkreśla się, że przejście na bardziej 
efektywną energetycznie gospodarkę zwiększy również konkurencyjność przemysłu 
w Unii Europejskiej, jednocześnie ożywiając wzrost gospodarczy i tworząc wysokiej 
jakości miejsca pracy w szeregu sektorów związanych z efektywnością energetyczną. 
W celu usunięcia pozaregulacyjnych barier na drodze do efektywności energetycznej 
proponuje się również środki takie jak zapewnienie kształcenia, szkoleń oraz 
szczegółowych informacji i pomocy technicznej w zakresie efektywności 
energetycznej. Z punktu widzenia sprawozdawczyni niniejszy wniosek dotyczący 
dyrektywy może stanowić okazję do podkreślenia tego, jak ważny jest dostęp kobiet 
do szkoleń specjalistycznych, aby osiągnąć cele efektywności energetycznej i dać 
kobietom możliwość zatrudnienia w przyszłości na nowych stanowiskach pracy 
w sektorach związanych z efektywnością energetyczną.

W niniejszej opinii podkreśla się także inny aspekt, a mianowicie to, że w ramach 
środków służących osiągnięciu celów z zakresu efektywności energetycznej państwa 
członkowskie powinny również promować wymiar społeczny poprzez uwzględnianie 
środków podejmowanych względem gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym lub w mieszkaniach socjalnych. Należy zapewnić konkretne środki 
i zachęty skierowane do zagrożonych grup społecznych, dzięki którym rodziny te 
zwiększą efektywność energetyczną swoich domów i ograniczą koszty zużycia 
energii. Środki te powinny być opracowane tak, aby uwzględniały również 
problematykę płci.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W 2010 r. Komisja przyjęła strategię 
na rzecz propagowania równości kobiet i 
mężczyzn w Europie, która miała 
zwłaszcza na celu lepsze wykorzystanie 
potencjału kobiet, przyczyniając się tym 
samym do realizacji ogólnych celów 
gospodarczych i społecznych UE. Na 
szczeblu krajowym, europejskim i 
międzynarodowym można zaobserwować 
niewystarczającą reprezentację kobiet w 
sektorze energetyki oraz brak strategii i 
wniosków dotyczących problematyki płci; 
w związku z tym, a także w celu wdrożenia 
na szczeblu krajowym unijnej strategii 
równouprawnienia płci, państwa 
członkowskie muszą – w ścisłym 
porozumieniu z przemysłem związanym z 
energetyką, z instytucjami, organizacjami 
i decydentami – włączyć tę strategię, a 
mianowicie analizować wszystkie plany 
polityczne, w tym także badania w 
dziedzinie energii i zrównoważonej 
produkcji i zużycia energii, pod kątem ich 
różnego rodzaju wpływu na kobiety i 
mężczyzn;

Poprawka2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
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interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do 
właściwego informowania ich o treści 
planów i o postępach w realizacji celów.
Plany tego rodzaju mogą przynieść 
znaczne oszczędności energii, zwłaszcza 
jeżeli są wdrażane w ramach systemów 
zarządzania energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu, w celu 
zaprojektowania „miast i regionów o 
niskim zużyciu energii”. W ramach tej 
koncepcji „miast i regionów o niskim 
zużyciu energii” kwestie energetyczne 
uznaje się za zasadniczy składnik rozwoju 
miejskiego i regionalnego, nieodłączny od 
lokalnych procesów demokratycznych i 
zarządzania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać władze lokalne do 
formułowania takich lokalnych strategii 
rozwoju opartych na dialogu z lokalnymi 
podmiotami publicznymi, handlowymi i 
społecznymi, w tym z partnerami 
społecznymi, i powinien to być warunek 
wstępny zintegrowanych i 
zrównoważonych lokalnych planów na 
rzecz efektywności energetycznej. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami – które obejmują 
również konkretne środki dotyczące 
ubóstwa energetycznego i promowania 
efektywności energetycznej skierowane do 
zagrożonych grup społecznych, z 
uwzględnieniem problematyki płci – do 
włączania lokalnych zainteresowanych 
stron, w tym partnerów społecznych i
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów w celu 
zapewnienia programów kształcenia i 
szkolenia pracownikom i przedsiębiorcom, 
tak aby mogli oni rozwijać wymagane 
umiejętności, a także do właściwego 
informowania ich i obywateli o treści 
planów i o postępach w realizacji celów.
Plany tego rodzaju mogą przynieść 
znaczne oszczędności energii, zwłaszcza 
jeżeli są wdrażane w ramach systemów 
zarządzania energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
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instytucjami publicznymi oraz z 
partnerami społecznymi i pomiędzy nimi
w przypadku bardziej nowatorskich 
doświadczeń.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Większość oszczędności energii w 
gospodarstwach domowych generują 
kobiety.  Ważne jest, aby propagować 
odpowiedzialność kobiet i ich szkolenie 
oraz powoływać ekspertów z zakresu 
technologii i energii przyjaznej 
środowisku, którzy mogą kontrolować i 
śledzić efektywność energetyczną w 
budynkach zarządzanych przez osoby 
prywatne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii.
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii.

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii.
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii.
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Komisja powinna jednak określić w drodze 
aktu delegowanego warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Komisja powinna jednak określić w drodze 
aktu delegowanego warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza
dzięki konkretnym środkom i zachętom w 
celu dopilnowania, aby słabe
ekonomicznie grupy społeczne, takie jak 
starsi lub niepełnosprawni mężczyźni i 
kobiety, osoby samotnie wychowujące 
dzieci i gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach, miały dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej, a także aby złagodzić wpływ 
kosztów działań na rzecz efektywności 
energetycznej na płacone przez 
konsumenta końcowego rachunki za 
energię. Powinny one także umożliwić 
państwom członkowskim zwolnienie 
małych przedsiębiorstw z zobowiązań 
dotyczących efektywności energetycznej.
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Komunikat Komisji „Program ‘Small 
Business Act’ dla Europy” określa zasady, 
jakie powinny zostać uwzględnione przez 
państwa członkowskie, które nie zdecydują 
się skorzystać z tej możliwości.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Należy zapewnić dostępność 
dostatecznej liczby wiarygodnych 
profesjonalistów, posiadających 
kompetencje w dziedzinie efektywności 
energetycznej, w celu zagwarantowania 
skutecznego i terminowego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, na przykład w 
zakresie zgodności z wymogami 
odnoszącymi się do audytów 
energetycznych oraz wdrażania systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej. Państwa członkowskie 
powinny zatem wprowadzić systemy 
certyfikacji w odniesieniu do dostawców 
usług energetycznych, audytów 
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej.

(30) Należy zapewnić dostępność 
dostatecznej liczby wiarygodnych 
profesjonalistów, posiadających 
kompetencje w dziedzinie efektywności 
energetycznej, w celu zagwarantowania 
skutecznego i terminowego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, jednocześnie 
gwarantując równy udział kobiet 
i mężczyzn, na przykład w zakresie 
zgodności z wymogami odnoszącymi się 
do audytów energetycznych oraz 
wdrażania systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. Państwa 
członkowskie powinny zatem wprowadzić 
systemy certyfikacji w odniesieniu do 
dostawców usług energetycznych, audytów
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Dzisiejsze dzieci to jutrzejsi 
pracownicy, inżynierowie, architekci, 
przedsiębiorcy i użytkownicy energii. 
Podejmowane przez nich decyzje będą 
wpływać na sposób wytwarzania 
i wykorzystywania energii przez 
społeczeństwo w przyszłości. Dlatego tak 
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ważna jest edukacja energetyczna, za 
pomocą której można nauczyć przyszłe 
pokolenia, w jaki sposób przez swój styl 
życia i swoje zachowanie mogą przyczynić 
się do efektywnego wykorzystywania 
energii.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Należy udostępnić odpowiednie 
zasoby w celu wspierania konkretnych 
programów edukacyjnych, szkoleniowych 
i informacyjnych, które uwzględniają 
również problematykę płci. Państwa 
członkowie należy zachęcać do 
dostosowywania programów kształcenia 
zawodowego i szkoleń, tak aby 
odzwierciedlały nowe potrzeby w zakresie 
kwalifikacji, jednocześnie gwarantując 
zarówno kobietom, jak i mężczyznom 
równy dostęp do tych programów szkoleń 
i równy udział w nich oraz dokładne 
wskazówki i informacje. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 2014 
r. 3 % całkowitej powierzchni pomieszczeń 
będących własnością instytucji 
publicznych było poddawane co roku 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 2014 
r. 3 % całkowitej powierzchni pomieszczeń 
będących własnością instytucji 
publicznych było poddawane co roku 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
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członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik
3 % oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3%
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, w tym mieszkań 
socjalnych, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Procesy oparte na udziale w poprawie 
efektywności energetycznej są 
kształtowane w taki sposób, by zapewnić 
powszechne uczestnictwo obywateli 
w zmianach w zakresie wykorzystywania 
energii. W procesy te należy włączać 
szczególnie kobiety, ponieważ to głównie 
one podejmują decyzje w sferze prywatnej 
i wykorzystują energooszczędność 
w gospodarstwach domowych, przez 
codzienne interakcje rodzinne tworząc 
podstawy świadomego, zrównoważonego 
użytkowania energii przez członków 
rodziny.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 

a) przyjęcia zintegrowanego 
i zrównoważonego planu na rzecz 
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ramach szerzej zakrojonego planu 
dotyczącego klimatu bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
oszczędności energii, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;

efektywności energetycznej, 
samodzielnego lub w ramach szerzej 
zakrojonego planu dotyczącego klimatu 
bądź środowiska, zawierającego konkretne 
cele w zakresie oszczędności energii, a 
także konkretne środki na rzecz 
zwalczania ubóstwa energetycznego, co 
ma na celu systematyczną poprawę
energooszczędności i efektywności 
energetycznej instytucji;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie zawierają 
w nakładanych przez siebie 
zobowiązaniach w zakresie oszczędności 
wymogi uwzględniające aspekt społeczny, 
w tym poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 
w mieszkaniach socjalnych, 
uwzględnienie potrzeb zagrożonych grup 
społecznych oraz zapewnienie 
odpowiednich zachęt do zwiększania 
efektywności energetycznej tych 
gospodarstw domowych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 

skreślona
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w mieszkaniach socjalnych;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wzywa się państwa członkowskie, aby 
wykorzystywały kompetencję kobiet 
w zakresie zrównoważonego prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Mają one 
możliwość zapewnienia praktycznej 
edukacji i wskazówek. Elementy takiej 
edukacji to np. planowanie zakupów 
w celu uniknięcia kupowania zbyt dużych 
ilości, świadoma konsumpcja żywności 
i unikanie jej marnotrawstwa, zwracanie 
uwagi na klasy energetyczne przy zakupie 
nowych urządzeń AGD, a także właściwe 
ogrzewanie i wentylacja, jak również 
świadomość energetyczna przy używaniu 
urządzeń AGD.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie przyczyniają 
się, między innymi poprzez odpowiednie 
finansowanie programów szkoleniowych, 
do dopilnowania, by prawa do informacji i 
konsultacji wyraźnie obejmowały 
efektywność energetyczną.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10 a (nowy)



AD\887595PL.doc 13/15 PE475.925v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Komisja, między innymi dzięki 
włączeniu rozdziału poświęconego 
efektywności energetycznej do programów 
szkoleniowych dla partnerów społecznych 
oraz odpowiedniemu finansowaniu tych 
programów, czuwa nad tym, by zakres 
kompetencji organów biorących udział w 
dialogu społecznym (europejskie rady
zakładowe, europejskie komitety 
sektorowego dialogu społecznego, 
europejskie rady zakładowe ds. 
zatrudnienia-umiejętności) obejmował 
efektywność energetyczną.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, uchylanie lub 
zmianę przepisów prawnych bądź 
regulacyjnych, lub przyjmowanie 
wytycznych oraz komunikatów 
wyjaśniających. Działania te można 
połączyć z zapewnieniem kształcenia, 
szkoleń oraz szczegółowych informacji i 
pomocy technicznej w zakresie 
efektywności energetycznej.

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, uchylanie lub 
zmianę przepisów prawnych bądź 
regulacyjnych, lub przyjmowanie 
wytycznych oraz komunikatów 
wyjaśniających. Działania te można 
połączyć z zapewnieniem kształcenia, 
szkoleń oraz szczegółowych informacji i 
pomocy technicznej w zakresie 
efektywności energetycznej, które 
uwzględniają również problematykę płci.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzywa się państwa członkowskie, aby 
podjęły odpowiednie działania mające na 
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celu wsparcie edukacji energetycznej 
w rodzinach, szkołach i społeczeństwie, 
w szczególności w odniesieniu do wiedzy 
na temat tego, w jaki sposób każdy 
człowiek przez swoje zachowanie może 
przyczynić się do efektywniejszego 
i bardziej zrównoważonego zużycia 
energii.
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