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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че на сградите се дължат 40% от потреблението на енергия и 
36% от емисиите на CO2 в ЕС, и като има предвид, че над 35% от сградите в ЕС 
са на възраст над 50 години, а 75% от тях са енергийно неефективни, като 
годишният процент на саниране е едва 0,4 – 1,2% в различните държави членки;

Б. като има предвид, че пандемията, предизвикана от COVID-19, изведе на преден 
план колко са важни засилените и по-координирани действия на ЕС в областта на 
здравеопазването и това следва да бъде отразено и в политиката в областта на 
сградния фонд; 

1. приветства обявяването на „вълна на саниране“ като част от Европейския зелен 
пакт; настоятелно призовава Комисията да представи тази вълна, както е 
планирано, като се има предвид нейният огромен потенциал за стимулиране на 
реалната и местната икономика в периода след COVID-19, като същевременно 
генерира и други съпътстващи ползи като по-добро качество на въздуха и 
намалени емисии на парникови газове и по-малко рискове за здравето, в 
съответствие с целите на Съюза в областта на климата и околната среда и с 
Парижкото споразумение; приветства целта на Комисията, според която 
годишният процент на саниране на съществуващия сграден фонд следва да бъде 
поне удвоен и да се полагат усилия той да достигне 3%, и подчертава колко е 
важна целта годишно да бъдат санирани 3% от обществените сгради; призовава 
държавите членки да ускорят значително широкомащабните планове за саниране 
съгласно националните планове в областта на енергетиката и климата и 
дългосрочните стратегии за саниране с цел постигане на декарбонизиран сграден 
фонд с близко до нулево нетно потребление на енергия в съответствие с целите на 
Съюза за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.; 
призовава държавите членки, които все още не са направили това, да представят 
във възможно най-кратки срокове своите национални планове в областта на 
енергетиката и климата и дългосрочни стратегии за саниране;

2. подчертава, че вълната на саниране следва да бъде приоритетна област за 
бъдещите планове за икономическо възстановяване, тъй като има потенциала не 
само да подобри енергийната ефективност, но и да стимулира икономическата 
активност чрез насърчаване на висококачествени работни места в строителния 
сектор, в секторите на енергията от възобновяеми източници и МСП, да ускори 
кръговостта в строителния сектор и неговата декарбонизация, да се предприемат 
мерки за справяне с енергийната бедност и да се осигурят сгради, които предлагат 
здравословни и достойни условия на живот на достъпни цени и имат висока 
енергийна ефективност; призовава Комисията и държавите членки, в контекста на 
възстановяването, да осигурят подходящо финансиране и да изготвят ясни 
насоки, в които да се опише подробно как да се превърне бъдещата вълна на 
саниране в успешна инициатива;
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3. подчертава, че мерките, които трябва да бъдат предприети в рамките на 
инициативата, свързана с вълната на саниране, следва да отчитат различните 
обстоятелства във всяка държава членка, като например разнообразието на 
сградния фонд, структурите на собственост, метеорологичните условия, 
енергийните системи и възможностите за инвестиции;

4. приветства новия план за действие на Комисията за кръгова икономика, в който се 
подчертава, че строителните материали генерират над 35% от общото количество 
отпадъци в ЕС и за тях се използват приблизително 50% от всички добити 
материали, и отбелязва, че много строителни материали са енергоемки и могат да 
имат голям отпечатък по отношение на CO2; подчертава, че за внедряването на 
устойчиви и иновативни строителни материали е необходимо да се разработят 
хармонизирани стандарти, с които се създава единен пазар за тези продукти; 
отбелязва, че в законодателството на ЕС следва да се възприеме рационализиран 
междусекторен подход за оползотворяване, рециклиране, повторна употреба и 
оценка на целия жизнен цикъл на строителните материали, като се вземе предвид 
тяхното непряко въздействие, включително дълготрайност, вложена енергия, 
ефективно използване на материалите и опасни вещества, като същевременно се 
стимулира използването на материали от местни източници; подчертава, че е 
необходимо оптимално управление и използване на водата, отпадъците, енергията 
и материалните ресурси през всички етапи на жизнения цикъл на новите и 
съществуващи сгради и призовава Комисията да разгледа тези аспекти в 
предстоящата стратегия за архитектурната среда;

5. счита, че вълната на саниране е възможност за ускоряване на кръговостта в 
строителния сектор и поради това призовава Комисията да предложи конкретни 
мерки като част от плана за действие за кръгова икономика и стратегията за 
устойчива архитектурна среда; подчертава необходимостта от намаляване на 
отпадъците от строителството и разрушаването на сгради; призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират наличието на схеми за управление на отпадъците 
и за разрушаването на сгради, включително за рециклиране или повторна 
употреба на строителните материали, както и за безопасно третиране, 
отстраняване и заместване на опасните вещества в потоците от отпадъци; 
подчертава колко е важно да се разработват нетоксични строителни материали и 
да се ускори замяната на опасните вещества, за да се опазва здравето на 
обитателите и работниците, както и околната среда;

6. счита, че отчитането на емисиите от сградите в схемата на ЕС за търговия с 
емисии ще изисква на първо място по-задълбочен анализ; изразява резерви 
относно евентуалната разходна ефективност и въздействие на това отчитане;

7. счита, че следва да се въведе система за етикетиране във връзка с кръговата 
икономика, основаваща се на екологични стандарти и критерии за материалите, 
свързани с техния потенциал за неусложнено и нискоенергийно повторно 
въвеждане във веригата за създаване на стойност, по-специално като се вземат 
предвид ролята на вторичните суровини, както и опасните вещества; във връзка с 
това подчертава значението на предстоящите консултации и преразглеждане на 
Регламента за строителните продукти; подчертава ролята на екологосъобразните 
обществени поръчки за устойчиви продукти за насърчаването на ресурсната и 
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енергийната ефективност; отбелязва, че съществуващият подход във връзка с 
декларацията за екологосъобразност на продукта трябва да бъде разширен и 
следва да бъде използван като източник на данни за механизмите за оценка на 
сгради, какъвто е например рамката „Level(s)“, разработена от Комисията;

8. подчертава липсата на общо законодателство на ЕС в областта на управлението на 
отпадъци от строителство и разрушаването на сгради; отбелязва, че следва да 
бъдат създадени схеми за събиране и обратно приемане и съоръжения за 
сортиране, за да се гарантира подходящото и безопасно третиране на всички 
отпадъци от строителство; призовава Комисията да предложи конкретни мерки по 
тези въпроси като част от плана за действие за кръгова икономика и от 
стратегията за устойчива архитектурна среда;

9. подчертава мащаба на енергийната бедност в ЕС, от която по приблизителни 
оценки са засегнати до 50 милиона домакинства; счита, че една от ключовите 
цели на „вълната на саниране“ и на свързаните с нея предстоящи инициативи 
следва да бъде премахването на енергийната бедност и осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на живот за всички; приветства намерението 
на Комисията в рамките на санирането да се обърне специално внимание на 
енергийно бедните домакинства; подчертава, че публичният сектор трябва да 
изпълнява водеща роля в тази област; счита, че приемането на мерки за икономии 
на енергия и възприемането на потребителски навици, водещи до енергийна 
ефективност, биха могли значително да намалят енергийната бедност и биха 
могли да допринесат за увеличаване на потенциала за по-добри здравни условия;

10. отбелязва, че санирането на сгради следва също така да допринася за 
подобряването на качеството на въздуха, безопасността и по-добрите здравни 
условия в закритите помещения; отново призовава за повишаване на стандартите 
за качество на въздуха в съответствие с насоките на СЗО и подчертава, че тези 
стандарти следва също така да допринасят за подобряване на качеството на 
въздуха в закритите помещения, както и на качество на средата в помещенията от 
топлинна и визуална гледна точка;

11. подчертава, че градовете ще бъдат изложени във все по-голяма степен на по-
високи температури през лятото поради изменението на климата; освен това 
изтъква многобройните ползи от решенията за екологосъобразна инфраструктура, 
които могат да доведат до подобрения в качеството на въздуха, удобството и 
устойчивостта спрямо изменението на климата, значително да намалят нуждите 
от енергия, да спомогнат за възстановяване на водния цикъл и да подкрепят 
биологичното разнообразие в градовете, като същевременно допринасят за 
спазването на принципите на кръговата икономика; призовава Комисията и 
държавите членки да стимулират използването на естествени и нисковъглеродни 
строителни материали и внедряването на „зелени“ покриви и стени, хладни 
повърхности и други пасивни технологии при основното саниране на сгради и при 
строителството на нови сгради; призовава Комисията да вземе предвид тези 
съображения и да насърчава решенията за екологосъобразна инфраструктура в 
рамките на инициативата за вълна на саниране;

12. отчита потенциала на схемата за „паспорт за саниране на сгради“ да подобри 
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енергийната ефективност на сградния фонд и да осигури на собствениците 
дългосрочна пътна карта за основно саниране; подчертава колко е важно 
консолидирането на информацията за сградите в един цифров инструмент, за да 
се преодолее настоящата разпокъсаност на пазара; счита, че този инструмент 
следва да включва потенциала на материалите по отношение на кръговата 
икономика, оценката на факторите за качеството на въздуха в закрити помещения 
и надеждни показатели въз основа на съществуващите инструменти и стандарти в 
областта на околната среда; отбелязва потенциала на хармонизираните 
минимални стандарти за енергийните характеристики, като същевременно се 
отчита разнообразието от местни условия, по-специално климатичните условия, и 
подчертава колко са важни паспортите за материалите и разработването на общ за 
ЕС отворен стандарт за информация относно съдържанието на строителните 
продукти, за да се насърчи използването на нетоксични и подлежащи на 
рециклиране материали; отбелязва, че кръговата икономика следва да допринесе 
за преход към кръгово използване на материалите и за увеличаване на капацитета 
за рециклиране;

13. подчертава, че собствениците на жилища, и по-специално домакинствата с ниски 
доходи и засегнатите от енергийна бедност домакинства, сдруженията и 
кооперативите за жилищно настаняване, субектите, предоставящи обществени 
жилища, и местните органи следва да бъдат подкрепяни в усилията да осигурят 
устойчивост на своя сграден фонд и на архитектурната среда по отношение на 
климата, например чрез безвъзмездни средства или финансови инструменти, 
основаващи се на допълняемост на финансирането по многогодишната финансова 
рамка (МФР), на националните бюджети и на източниците от частния сектор;

14. подчертава ролята на групата на Европейската инвестиционна банка за 
предоставянето на заеми, гаранции и финансови инструменти, например 
Инструмента за частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE) и 
механизма за гаранции „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, 
както и инвестиции чрез InvestEU и Плана за инвестиции във връзка с 
Европейския зелен пакт, с цел финансиране на инициативи и услуги, свързани с 
малки проекти за икономически ефективно саниране на социални жилища; 
подкрепя разработването на гъвкави платформи за финансиране, които да 
предоставят цялостни решения, позволяващи на местните банки, финансови 
посредници и дружества за енергийни услуги да обединят своите инвестиции с 
цел мобилизиране на привлекателни финансови продукти за енергия от 
възобновяеми източници и енергийна ефективност; отбелязва доклада на 
Европейската сметна палата от 28 април 2020 г. относно енергийната ефективност 
на сградите; изразява съжаление, че разпределението на бюджетни средства за 
проектите не отчита анализа на разходите и ползите; поради това призовава 
държавите членки да вземат предвид техническите насоки на Комисията относно 
финансирането; изразява загриженост, че Комисията не е в състояние да оцени 
приноса на бюджета на ЕС за постигането на целта на ЕС за енергийна 
ефективност поради пропуски в наблюдението, поради което призовава 
Комисията да предприеме мерки за подобряване на наблюдението;

15. подчертава, че успехът на инициативата за вълна на саниране зависи от участието 
на всички фактори по веригата за създаване на стойност; подчертава, че по-
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специално по-малките и средните по мащаб проекти изискват допълнителна 
подкрепа и техническа помощ, за да получат достъп до финансиране; поради това 
подчертава колко е важно обслужването на едно гише за предоставянето на 
информация и консултации и за изграждането на капацитет на местно, регионално 
и национално равнище;

16. призовава Комисията и държавите членки да насърчават основното саниране, 
включително чрез допълнително стимулиране на инвестициите в топлинна 
изолация и интегриране на енергията от възобновяеми източници, насърчаване по 
технологично неутрален начин на промишления капацитет за иновативни 
строителни материали и системи чрез фондове за научни изследвания и умения, 
тъй като те спомагат за осигуряването на интегрирани решения, които могат да 
бъдат използвани за ускоряване на мащабни проекти за саниране, както и чрез 
свързване на ипотечните кредити за закупуване на съществуващи неефективни 
сгради с безвъзмездни средства за инвестиции в основно енергийно саниране;

17. призовава германското председателство на Съвета да насърчава интегрираното 
саниране на сгради и неговите съпътстващи ползи, както и новата Лайпцигска 
харта, за да подпомогне за възстановяването на икономиките в ЕС, и по-
специално на МСП, и да осигури на всички граждани достъпни, удобни и 
високоефективни домове и достъп до енергия от възобновяеми източници;

18. отбелязва, че възможностите за проверката на екологичните характеристики на 
продуктите, които навлизат на пазара на Общността, по-специално от трети 
държави, са ограничени; поради това счита, че е необходимо да се наблюдават 
веригите на доставка и на границите на ЕС да се вземат предвид актуалните 
условия, имащи отношение към добива, преработката и превоза на продукти;

19. признава потенциала на сертифицираната дървесина като въглероден поглътител 
от гледна точка на климата и като устойчив строителен материал и заместител на 
материали с висок въглероден интензитет; подчертава, че дървесината – както 
като строителен материал, така и като биомаса в производството на енергия – 
следва да бъде използвана само в рамките на устойчива наличност;

20. подчертава, че цифровите технологии могат да направят по-ефективни 
строителството и експлоатацията на сградите, като по този начин спомагат за 
постигането на целите за икономии на енергия; настоятелно призовава Комисията 
да подкрепи въвеждането на общи принципи и правила за обществените поръчки 
за цифровизацията на характеристиките на сградите, включително енергийните 
характеристики;

21. отбелязва, че съществуват пречки пред инвестициите с цел енергийно ефективно 
саниране, например разделени стимули, високи инвестиционни разходи, 
средносрочен/дългосрочен период на възвръщаемост; насърчава Комисията да 
разработи основаваща се на пазара рамка на политиката, за да стимулира 
инвестициите и местните инициативи за иновации, по-специално в условията след 
кризата, предизвикана от COVID-19, и нейното въздействие върху публичните и 
частните финанси; изразява твърдо убеждение, че всяко увеличаване на 
регулаторната тежест или на краткосрочните разходи трябва да бъде съчетано с 
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дългосрочни финансови стимули;

22. подчертава необходимостта от подкрепа за санирането на сгради, които са част от 
културното наследство, с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност, като 
същевременно се спазват изискванията за съхранение и опазване на сградите, 
които са част от културното наследство;

23. отбелязва, че въздействието на изменението на климата и екстремните 
климатични условия като наводнения, ураганни ветрове и горещини вече 
причиняват съществени щети на сградите; подчертава необходимостта от 
осигуряване на силна връзка между адаптирането и смекчаването на последиците 
в сградния сектор, като се създадат конкретни стимули за инвестиции, които 
постигат и двете цели;

24. отчита факта, че сградите разполагат с потенциал за съхранение на енергия 
благодарение на своите масивни конструктивни елементи.



AD\1208273BG.docx 9/10 PE650.506v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 29.6.2020
Резултат от окончателното гласуване +:

–:
0:

77
2
1

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, 
Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, 
Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian 
Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, 
Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, 
Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, 
Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios 
Konstantinou, Ewa Kopacz, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, 
Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas 
Mažylis, Joëlle Mélin, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra 
Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica 
Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor 
Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther 
Sidl, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-
Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille 
Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Michael Bloss, Asger Christensen, Margarita de la Pisa Carrión, Sven 
Giegold, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Ulrike Müller, 
Lídia Pereira, Maria Spyraki

Заместници (чл. 209, пар. 7), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Ciarán Cuffe



PE650.506v02-00 10/10 AD\1208273BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

77 +

PPE Bartosz ARŁUKOWICZ, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, 
Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, 
Marian-Jean MARINESCU, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors 
MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Lídia PEREIRA, Stanislav POLČÁK, 
Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Maria SPYRAKI, Edina TÓTH, Pernille 
WEISS, Michal WIEZIK

S&D Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, 
Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, 
Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra 
MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

RENEW Pascal CANFIN, Asger CHRISTENSEN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan 
HUITEMA, Ulrike MÜLLER, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, 
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR

ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine 
GRISET, Danilo Oscar LANCINI, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE

VERTS/ALE Margrete AUKEN, Michael BLOSS, Ciarán CUFFE, Bas EICKHOUT, Sven 
GIEGOLD, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Jutta PAULUS

ECR Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Pietro FIOCCHI, Ryszard 
Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

EUL/NGL Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick 
WALLACE

NI Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU

2 -

ID Sylvia LIMMER

ECR Rob ROOKEN

1 0

ID Teuvo HAKKARAINEN

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


