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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Energetska učinkovitost je ena od osrednjih značilnosti vodilne pobude „Evropa, gospodarna 
z viri”, objavljene v strategiji Evropa 2020. Kot je opisano v sporočilu Komisije z naslovom 
„Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“, je 
energetska učinkovitost eden od vidikov nizkoogljičnega gospodarstva, ki lahko z izboljšanim 
izobraževanjem, usposabljanjem ter programi za spodbujanje sprejemljivosti novih tehnologij, 
raziskav in razvoja ter podjetništva kratko in srednjeročno pripomore k ustvarjanju novih 
delovnih mest.

Predlog direktive poudarja premik k energetsko učinkovitejšemu gospodarstvu, kar bo 
izboljšalo tudi konkurenčnost industrijskega sektorja v Uniji, spodbudilo gospodarsko rast in 
ustvarilo visokokakovostna delovna mesta v več sektorjih, ki so povezani z energetsko 
učinkovitostjo. Za odstranitev neregulativnih ovir za energetsko učinkovitost predlaga tudi 
ukrepe, kot so zagotavljanje izobraževanja, usposabljanja, specifičnih informacij in tehnične 
pomoči o energetski učinkovitosti. Pripravljavka mnenja vidi predlog direktive kot možnost, 
da se poudari, kako pomemben je dostop žensk do specializiranega usposabljanja za 
doseganje ciljev energetske učinkovitosti in ustvarjanje možnosti za zaposlovanje žensk na 
teh bodočih delovnih mestih v sektorjih, povezanih z energetsko učinkovitostjo.

Drug vidik, poudarjen v tem mnenju, je, da bi morale države članice spodbujati tudi socialni 
cilj tega ukrepa, to je izpolnjevanje ciljev energetske učinkovitosti, in sicer tako, da bi izvajale 
ukrepe v gospodinjstvih, ki jih je prizadela energetska revščina, in v socialnih stanovanjih. 
Zagotoviti je treba posebne ukrepe in spodbude za ranljive družbene skupine, ki bodo tem 
gospodinjstvom pomagale izboljšati energetsko učinkovitost njihovih domov in zmanjšati 
energetske stroške. Ti ukrepi morajo biti prilagojeni tako, da bodo upoštevali tudi vidik 
spolov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija je leta 2010 sprejela 
strategijo za spodbujanje enakosti med 
ženskami in moškimi v Evropi, še posebej 
s ciljem boljše uporabe potenciala žensk, s 
tem pa prispevanja k skupnim 
gospodarskim in socialnim ciljem EU. Na 
državni, evropski in mednarodni ravni 
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opažamo nezadostno zastopanost žensk v 
energetskem sektorju ter pomanjkljive 
pristope in zahteve, ki bi bili specifični 
glede na spol. Zaradi tega in zaradi 
izvajanja strategije EU za enakost spolov 
na nacionalni ravni se od držav članic 
zahteva, naj v tesnem dialogu z industrijo, 
institucijami, organizacijami in nosilci 
odločanja, ki so tako ali drugače vezani 
na energijo, to strategijo vključijo v 
preglede vseh politik glede na njihove 
različne učinke na ženske in moške, 
vključno z raziskavami s področja energije 
ter trajnostne proizvodnje in porabe 
energije.

Predlog spremembe2

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice morajo 
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati je treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza, da bi zasnovali mesta in 
regije z nizko porabo energije. Pri tej 
zasnovi mest in regij z nizko porabo 
energije so energetska vprašanja bistvena 
sestavina mestnega in regionalnega 
razvoja v okviru lokalnih demokratičnih 
procesov upravljanja. Da bi oblikovali 
celostne in trajnostne lokalne načrte za 
energetsko učinkovitost, morajo države 
članice v dialogu z lokalnimi javnimi, 
poslovnimi in socialnimi zainteresiranimi 
stranmi, tudi socialnimi partnerji, 
spodbujati lokalne organe k opredelitvi 
takšnih lokalnih razvojnih strategij. 
Države članice morajo spodbujati občine 
in druge javne organe, da sprejmejo 
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inovativnejših izkušenj. celostne in trajnostne načrte za energetsko 
učinkovitost z jasnimi cilji, ki vključujejo 
posebne ukrepe za reševanje energetske 
revščine in spodbujanje energetske 
učinkovitosti pri ranljivih družbenih 
skupinah, pri čemer je treba upoštevati 
vidik spolov, da v razvoj in izvajanje teh 
načrtov vključijo lokalne zainteresirane 
strani, tudi socialne partnerje in
državljane, ter zagotovijo programe 
izobraževanja in usposabljanja za delavce 
in podjetnike, s čimer jim bodo pomagali 
razviti potrebne veščine, ter da slednje, kot 
tudi državljane ustrezno obveščajo o 
njihovi vsebini in napredku pri doseganju 
ciljev. Takšni načrti lahko zagotovijo 
znaten prihranek energije, zlasti če se 
izvajajo s sistemi gospodarjenja z energijo, 
ki zadevnim javnim organom omogočajo 
boljše upravljanje njihove porabe energije.
Spodbujati je treba izmenjavo izkušenj 
med mesti, kraji in drugimi javnimi organi,
pa tudi s socialnimi partnerji in med 
njimi, in sicer v smislu inovativnejših 
izkušenj.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Za večino prihrankov energije v 
gospodinjstvih so zaslužne ženske.  
Pomembno je, da se spodbuja 
odgovornost in usposabljanje žensk ter se 
imenujejo tehnični in okoljski 
strokovnjaki za energijo, ki bodo lahko 
nadzirali in spremljali energetsko 
učinkovitost upravljanja zasebnih stavb.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. Komisija 
mora z delegiranim aktom vseeno 
opredeliti pogoje, v skladu s katerimi bodo 
lahko države članice v prihodnosti 
priznavale dosežen prihranek energije v 
drugih državah članicah. Primerno je, da se 
raven ciljev takšnih sistemov določi v 
skupnem okviru na ravni Unije, pri čemer 
je treba državam članicam hkrati zagotoviti 
znatno prilagodljivost, da lahko v celoti 
upoštevajo nacionalno organizacijo 
udeležencev na trgu, posebno okolje 
energetskega sektorja in navade končnih 
odjemalcev. Skupni okvir mora javnim 
energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, katerim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 
konkurenčnost na energetskem trgu, ker 
lahko javne energetske službe ločujejo svoj 
produkt z zagotavljanjem dopolnilnih 
energetskih storitev. Skupni okvir mora 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, s 
čimer bi se zlasti zagotovilo, da imajo
ranljivi odjemalci dostop do koristi zaradi 
večje energetske učinkovitosti. Državam 
članicam mora tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema
„belega certifikata“ na ravni Unije je
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. Komisija 
mora z delegiranim aktom vseeno 
opredeliti pogoje, v skladu s katerimi bodo 
lahko države članice v prihodnosti 
priznavale dosežen prihranek energije v 
drugih državah članicah. Primerno je, da se 
raven ciljev takšnih sistemov določi v 
skupnem okviru na ravni Unije, pri čemer 
je treba državam članicam hkrati zagotoviti 
znatno prilagodljivost, da lahko v celoti 
upoštevajo nacionalno organizacijo 
udeležencev na trgu, posebno okolje 
energetskega sektorja in navade končnih 
odjemalcev. Skupni okvir mora javnim 
energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, katerim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 
konkurenčnost na energetskem trgu, ker 
lahko javne energetske službe ločujejo svoj 
produkt z zagotavljanjem dopolnilnih 
energetskih storitev. Skupni okvir mora 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, zlasti 
z zagotavljanjem posebnih ukrepov in 
spodbud, s čimer bi se zagotovilo, da imajo
ranljive družbene skupine, kot so starejše 
osebe ali invalidi, starši samohranilci in 
družine z nizkimi prejemki, dostop do 
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energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

koristi zaradi večje energetske 
učinkovitosti, obenem pa se ublažijo 
posledice stroškov ukrepov za energetsko 
učinkovitost na računu končnega 
uporabnika. Državam članicam mora tudi 
omogočiti, da mala podjetja izvzamejo iz 
obveznosti energetske učinkovitosti.
Sporočilo Komisije „Akt za mala podjetja“ 
določa načela, ki jih morajo upoštevati 
države članice, ki se odločijo, da te 
možnosti ne bodo uporabile.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Na voljo mora biti dovolj zanesljivih 
strokovnjakov, usposobljenih za področje 
energetske učinkovitosti, da se zagotovi 
učinkovito in pravočasno izvajanje te 
direktive, na primer v zvezi s skladnostjo z 
zahtevami o energetskih pregledih in 
izvajanjem sistemov obveznosti energetske 
učinkovitosti. Zato morajo države članice 
uvesti sisteme certificiranja za ponudnike 
energetskih storitev, energetske preglede in 
druge ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti.

(30) Na voljo mora biti dovolj zanesljivih 
strokovnjakov, usposobljenih za področje 
energetske učinkovitosti, da se zagotovi 
učinkovito in pravočasno izvajanje te 
direktive, obenem pa enako udeleženost 
moških in žensk, na primer v zvezi s 
skladnostjo z zahtevami o energetskih 
pregledih in izvajanjem sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti. Zato 
morajo države članice uvesti sisteme 
certificiranja za ponudnike energetskih 
storitev, energetske preglede in druge 
ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30 a) Današnji otroci so bodoči 
zaposleni, inženirji, arhitekti, podjetniki in 
uporabniki energije. Odločitve, ki jih bodo 
sprejeli, bodo vplivale na način, na 
katerega bo v prihodnje družba 
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proizvajala energijo in jo uporabljala. 
Zato je pomembna vzgoja o energiji, da se 
naslednjim generacijam pojasni, kako 
lahko s svojim načinom življenja in 
ravnanjem prispevajo k učinkoviti rabi 
energije.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Zagotoviti je treba ustrezne vire za 
podporo posebnemu izobraževanju, 
usposabljanju in programom obveščanja, 
ki upoštevajo tudi vidik spolov. Države 
članice je treba spodbuditi, da prilagodijo 
programe poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja tako, da bodo odsevali nove 
potrebe po kvalifikacijah, hkrati pa 
zagotovijo enakopraven dostop in 
udeležbo v teh izobraževalnih sistemih ter 
posebno svetovanje in informacije za 
ženske in moške. 

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 

(1) Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne
površine stavb, vključno s socialnimi 
stanovanji, v lasti javnih organov zadevne 
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zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

države članice, ki 1. januarja posameznega 
leta ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 Direktive 
2010/31/EU.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Proces soudeležbe za doseganje večje 
energetske učinkovitosti je treba zastaviti 
tako, da bodo pri energetski spremembi 
udeleženi prav vsi. Še posebej je treba v 
proces vključiti ženske, saj so največje 
individualne nosilke odločanja in 
porabnice učinkovite energije v zasebnih 
gospodinjstvih, s svojim vsakodnevnim 
ravnanjem v družini pa polagajo temelje 
za to, da bodo družinski člani energijo 
rabili zavestno in trajnostno.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprejmejo načrt za energetsko 
učinkovitost, ki je samostojen ali je del 
širšega načrta za podnebje ali okolje ter 
vključuje posebne cilje varčevanja z 
energijo z namenom stalnega izboljševanja 
energetske učinkovitosti organov;

(a) sprejmejo celovit in trajnosten načrt za 
energetsko učinkovitost, ki je samostojen 
ali je del širšega načrta za podnebje ali 
okolje ter vključuje posebne cilje 
varčevanja z energijo, pa tudi posebne 
ukrepe za reševanje energetske revščine, z 
namenom stalnega izboljševanja
energetskih prihrankov in energetske 
učinkovitosti organov;
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) države članice v obveznosti 
varčevanja z energijo, ki jih določijo, 
vključijo zahteve s socialnim ciljem, 
vključno z zahtevo, da se ukrepe izvaja v 
gospodinjstvih, ki jih je prizadela 
energetska revščina, ali v socialnih 
stanovanjih, ob upoštevanju potreb 
ranljivih družbenih skupin in z 
zagotavljanjem ustreznih pobud za 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
njihovih gospodinjstev.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve s socialnim ciljem vključijo v 
sprejete obveznosti varčevanja, vključno z 
zahtevo, da se ukrepi izvedejo v 
gospodinjstvih, v ki jih je prizadela 
energetska revščina, ali v socialnih 
stanovanjih;

črtano

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice se poziva, naj znanje 
žensk vključijo v področje „trajnostnega 
gospodinjstva“. Ženske lahko takoj 
zagotovijo izobraževanje in ponudijo 
nasvete. K izobraževanju na primer sodijo 
načrtovani nakupi, da se prepreči nakup 
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neustreznih količin, preudarna uporaba 
hrane, da se je ne meče proč, pozornost, 
namenjena razredom energetske 
učinkovitosti ob nakupu novih 
gospodinjskih aparatov, ustrezno gretje in 
zračenje ter energetsko ozaveščena 
uporaba gospodinjskih aparatov.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, med drugim z 
ustreznim financiranjem programov 
usposabljanja, pomagajo zagotavljati, da 
pravice do obveščanja in posvetovanja 
izrecno segajo tudi na področje energetske 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Komisija pomaga zagotavljati, med 
drugim z vključitvijo poglavja, 
posvečenega energetski učinkovitosti, v 
programe usposabljanja za socialne 
partnerje in z ustreznim financiranjem teh 
programov, da pristojnosti organov 
evropskega socialnega dialoga (evropski 
sveti delavcev, evropski sektorski odbori 
za socialni dialog, evropski sveti delavcev 
za znanja za zaposlitev) segajo tudi na 
področje energetske učinkovitosti.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi za odpravo ovir lahko vključujejo 
zagotavljanje spodbud, razveljavitev ali 
spremembo pravnih ali regulativnih določb 
ali sprejetje smernic in razlagalnih 
sporočil. Te ukrepe je mogoče združiti z 
zagotavljanjem izobraževanja, 
usposabljanja in specifičnih informacij ter 
tehnične pomoči v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo.

Ti ukrepi za odpravo ovir lahko vključujejo 
zagotavljanje spodbud, razveljavitev ali 
spremembo pravnih ali regulativnih določb 
ali sprejetje smernic in razlagalnih 
sporočil. Te ukrepe je mogoče združiti z 
zagotavljanjem izobraževanja, 
usposabljanja in specifičnih informacij ter 
tehnične pomoči v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo, ki upoštevajo tudi vidik 
spolov.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice je treba pozvati, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje 
vzgoje o energiji v družinah, šolah in 
družbi, s posebnim poudarkom na tem, 
kako lahko posameznik s svojim 
ravnanjem prispeva k bolj učinkoviti in 
trajnostni rabi energije.
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