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Ändringsförslag 1
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0321/2021
Seán Kelly
Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda
(2021/2077(INI))

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet framhåller att 
energiprestandadirektivet bör säkerställa att 
renovering ger avkastning på investeringar 
för bostadsägare och byggnadsägare, 
genom att där föreskrivs faktiska och 
uppmätta förbättringar av byggnaders 
energiprestanda. Parlamentet understryker 
att om man utgår från vilka 
energibesparingar som kunnat uppmätas 
till följd av renoveringarna kommer 
kostnaderna att pressas nedåt och 
efterhandsförbättringar av befintliga 
byggnaders energiprestanda kommer att bli 
mera totala, få bättre kvalitet och utföras i 
större skala. Parlamentet anmodar 
kommissionen att se efter om det vid 
översynen av energiprestandadirektivet 
behövs en omprövning av den 
kostnadsoptimala nivå som definieras i 
artikel 2.14.

27. Europaparlamentet framhåller att 
energiprestandadirektivet bör säkerställa att 
renovering i första hand ger komfort för 
dem som bor och arbetar i byggnader, i 
synnerhet de mest utsatta människorna, 
och först därefter valuta för pengarna och 
avkastning på investeringar för 
bostadsägare och byggnadsägare, genom 
att där fastställs verkliga och uppmätta 
förbättringar av byggnaders 
energiprestanda. Parlamentet understryker 
att om man utgår från vilka 
energibesparingar som kunnat uppmätas 
till följd av renoveringarna kommer 
kostnaderna att pressas nedåt och 
efterhandsförbättringar av befintliga 
byggnaders energiprestanda kommer att bli 
mera totala, få bättre kvalitet och utföras i 
större skala. Parlamentet anmodar 
kommissionen att se efter om det vid 
översynen av energiprestandadirektivet 
behövs en omprövning av den 
kostnadsoptimala nivå som definieras i 
artikel 2.14.
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Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet anser att 
digitalisering av byggnader och 
byggnadsteknik, när det är genomförbart, 
kan spela en viktig roll för att öka 
energieffektiviteten. Parlamentet anser att 
översynen av energiprestandadirektivet bör 
tjäna syftet att ytterligare främja smart och 
flexibel byggteknik i enlighet med 
principen om energieffektivitet först och 
stimulera till ett datacentrerat 
tillvägagångssätt. Parlamentet uppmanar 
till användning och utbyggnad av 
framväxande teknik, såsom smarta mätare, 
smart laddning, smarta anordningar för 
uppvärmning, lagringsteknik och 
energiledningssystem som kan samköras 
med elnätet, 3D-modellering, simulering 
och artificiell intelligens, såsom drivkraft 
för minskade koldioxidutsläpp under alla 
skeden av en byggnads livscykel, alltifrån 
planläggning och utformning och därefter i 
samband med att byggnaden uppförs, 
används och efterhandsförbättras.

35. Europaparlamentet anser att 
digitalisering av byggnader och 
byggnadsteknik, när det är genomförbart, 
kan spela en viktig roll för att öka 
energieffektiviteten. Parlamentet anser att 
översynen av energiprestandadirektivet i 
första hand bör lösa de mest 
grundläggande problemen med 
energieffektivitet och boendekomfort, 
särskilt för de mest utsatta människorna, 
och först därefter ytterligare främja smart 
och flexibel byggteknik i enlighet med 
principen om energieffektivitet först och 
stimulera till ett datacentrerat 
tillvägagångssätt. Parlamentet uppmanar 
till användning och utbyggnad av 
framväxande teknik, såsom smarta mätare, 
smart laddning, smarta anordningar för 
uppvärmning, lagringsteknik och 
energiledningssystem som kan samköras 
med elnätet, 3D-modellering, simulering 
och artificiell intelligens, såsom drivkraft 
för minskade koldioxidutsläpp under alla 
skeden av en byggnads livscykel, alltifrån 
planläggning och utformning och därefter i 
samband med att byggnaden uppförs, 
används och efterhandsförbättras. 
Parlamentet anser att social utsatthet, 
byggålder, byggtäthet och geografiska 
begränsningar bör vara kriterier för att 
åtgärder ska prioriteras inom ramen för 
de långsiktiga renoveringsstrategierna.
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Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet framhåller att 
energiprestandadirektivet bör säkerställa att 
renovering ger valuta för pengarna och 
avkastning på investeringar för 
bostadsägare och byggnadsägare, 
tillsammans med lägre energiräkningar och 
bättre hållbarhet, genom att där föreskrivs 
faktiska och uppmätta förbättringar av 
byggnaders energiprestanda. Parlamentet 
understryker att om man utgår från de 
faktiska energibesparingarna till följd av 
renoveringarna kommer kostnaderna att 
pressas nedåt och efterhandsförbättringar 
av befintliga byggnaders energiprestanda i 
samband med byggnadsrenoveringar att 
både få bättre kvalitet och öka i omfång.

40. Europaparlamentet framhåller att 
energiprestandadirektivet bör säkerställa att 
renovering i första hand ger komfort för 
dem som bor och arbetar i byggnader, i 
synnerhet de mest utsatta människorna, 
och först därefter valuta för pengarna och 
avkastning på investeringar för 
bostadsägare och byggnadsägare, genom 
att där fastställs verkliga och uppmätta 
förbättringar av byggnaders 
energiprestanda. Parlamentet understryker 
att om man utgår från de faktiska 
energibesparingarna till följd av 
renoveringarna kommer kostnaderna att 
pressas nedåt och efterhandsförbättringar 
av befintliga byggnaders energiprestanda i 
samband med byggnadsrenoveringar att 
både få bättre kvalitet och öka i omfång.
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