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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že 40 % spotřebované energie připadá na budovy a že budovy 
produkují 36 % z celkových emisí CO2 v EU, a vzhledem k tomu, že více než 35 % 
budov v EU je starších 50 let a 75 % z nich má vysokou energetickou náročnost, 
vzhledem k tomu, že se roční míra renovací v členských státech zvýšila jen z 0,4 na 
1,2 %;

B. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 zdůraznila význam silnější a 
koordinovanější činnosti Unie v oblasti zdraví, která by se měla promítnout i do politiky 
v oblasti nemovitostí; 

1. vítá, že byla oznámena „renovační vlna“ jako součást opatření přijímaných v rámci 
Zelené dohody pro Evropu; naléhá na Komisi, aby renovační vlnu předložila podle 
plánu, protože má obrovský potenciál k oživení reálné a místní ekonomiky po ukončení 
pandemie COVID-19 a současně přináší další výhody, např. zvýšenou kvalitu ovzduší, 
snížení emisí skleníkových plynů a zmírnění zdravotních rizik v souladu s klimatickými 
a environmentálními cíli Unie a Pařížskou dohodou; vítá cíl Komise alespoň 
zdvojnásobit roční míru renovací již existujícího fondu budov a směřovat k dosažení 
míry 3 %, a zdůrazňuje, že dosažení 3% roční míry renovací veřejných budov má velký 
význam; vyzývá členské státy, aby v rámci vnitrostátních energetických a klimatických 
plánů zintenzivnily práci na rozsáhlých renovačních projektech a dlouhodobých 
strategiích renovací s cílem zajistit, aby fond budov měl téměř nulovou spotřebu energie 
v souladu s cílem Unie dosáhnout  do roku 2050 klimatické neutrality; vyzývá členské 
státy, které tak dosud neučinily, aby neprodleně předložily své vnitrostátní energetické a 
klimatické plány a dlouhodobé strategie renovací,

2. zdůrazňuje, že renovační vlna by měla být prioritou pro budoucí plány oživení 
ekonomiky a má potenciál nejen ke zlepšení energetické účinnosti, ale i k tomu, aby 
povzbudila hospodářskou činnost, neboť podpoří vysoce kvalitní pracovní místa ve 
stavebnictví a v odvětví obnovitelných energií, urychlí oběhovost ve stavebnictví a 
podpoří jeho dekarbonizaci, odstraní energetickou chudobu a zajistí zdravotně 
nezávadné, důstojné, cenově dostupné a vysoce výkonné budovy; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v kontextu obnovy zajistily adekvátní financování a vypracovaly 
jasné pokyny stanovující, jak při příští vlně renovací dosáhnout úspěšných výsledků;

3. zdůrazňuje, že opatření přijatá v rámci iniciativy „renovační vlna“ by měla zohledňovat 
různé podmínky v jednotlivých členských státech, např. různorodost fondu budov, 
vlastnické struktury, klimatické podmínky, energetické systémy a investiční možnosti;

4. vítá nový akční plán Komise pro oběhové hospodářství, který poukazuje na skutečnost, 
že stavební materiály představují více než 35 % celkového odpadu v EU a že ve 
stavebnictví se využívá zhruba 50 % veškerých vytěžených surovin, a konstatuje, že 
mnoho stavebních matriálů je náročných na energii a mohou mít vysokou stopu CO2; 
zdůrazňuje, že k zavádění udržitelných a inovativních stavebních materiálů je zapotřebí 
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vypracovat harmonizované normy, které pro tyto produkty vytvoří jednotný trh; 
konstatuje, že legislativa EU by měla zaujmout racionální multisektorální přístup k 
obnově, recyklaci, opětovnému zužitkování a posuzování životního cyklu stavebních 
materiálů a zohlednit jejich dopad na životní prostředí s ohledem na jejich životnost, 
svázanou energii, účinnost zdrojů materiálu a nebezpečných látek a současně podnítit 
využívání materiálů místního původu; poukazuje na to, že pro celý životní cyklus 
nových a stávajících budov je zapotřebí optimálního řízení vody, odpadu, energie a 
materiálních zdrojů, a vyzývá Komisi, aby tyto aspekty zohlednila v připravované 
strategii pro zastavěné prostředí;

5. domnívá se, že renovační vlna je příležitostí k urychlení oběhovosti ve stavebnictví, a 
proto vyzývá Komisi, aby v této souvislosti navrhla konkrétní opatření v rámci akčního 
plánu pro oběhové hospodářství a strategie pro udržitelné zastavěné prostředí; 
zdůrazňuje, že je třeba snížit produkci stavebního a demoličního odpadu; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily vytvoření systémů pro demolice a nakládání s 
odpady, které by zahrnovaly recyklace či opětovné využití stavebních materiálů, 
bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami v odpadních vodách, jejich bezpečné 
odstraňování a nahrazování; poukazuje na to, že k ochraně zdraví osob pobývajících v 
budovách a pracovníků a k ochraně životního prostředí je důležité vyvíjet netoxické 
stavební materiály a ve větší míře nahrazovat nebezpečné látky;

6. domnívá se, že započítávání emisí budov v rámci systému EU pro obchodování s 
emisemi by nejprve vyžadovalo podrobnější analýzu; vyjadřuje výhrady nad jeho 
možnou nákladovou efektivností a dopadem;

7. domnívá se, že by měl být vytvořen systém označování oběhového hospodářství, který 
bude založen na environmentálních normách a kritériích pro materiály podle možnosti 
jejich nekomplikovaného a energeticky nenáročného opětovného zařazení do 
hodnotového řetězce a který zohlední zejména úlohu recyklovaných surovin a také 
nebezpečné látky; v tomto ohledu zdůrazňuje význam nadcházející konzultace a revize 
nařízení o stavebních výrobcích; vyzdvihuje úlohu zadávání zelených veřejných 
zakázek na udržitelné produkty pro účinnější využívání zdrojů a energie; konstatuje, že 
současná strategie environmentálního prohlášení o produktu musí být rozšířena a že by 
toto prohlášení mělo být používáno jako vstupní informace pro posuzování budov 
podobně jako rámec úrovní vypracovaný Komisí;

8. zdůrazňuje, že neexistuje společná právní úprava EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem; konstatuje, že by měly být vytvořeny systémy pro sběr a zpětný 
odběr a třídící zařízení, aby bylo zajištěno vhodné a bezpečné nakládání s veškerým 
stavebním odpadem; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti předložila návrh konkrétních 
opatření v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství a strategie pro udržitelné 
zastavěné prostředí;

9. zdůrazňuje, že energetická chudoba má velký rozsah a podle odhadu postihuje až na 
50 miliónů domácností v EU; domnívá se, že jedním z hlavních cílů iniciativy 
„renovační vlna“ a připravovaných iniciativ v této oblasti by mělo být ukončení 
energetické chudoby a zajištění bezpečných a zdravých životních podmínek pro 
všechny; vítá záměr Komise věnovat se zejména renovaci domácností trpících 
energetickou chudobou; zdůrazňuje, že hnacím motorem v tomto odvětví musí být 
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veřejný sektor; domnívá se, k podstatnému snížení energetické chudoby a ke zvyšování 
potenciálu pro lepší zdravotní podmínky by mohlo vést přijetí opatření na úsporu 
energie a energeticky úsporných spotřebních návyků;

10. konstatuje, že renovace budov by měly přispívat ke zvyšování kvality vnitřního ovzduší, 
bezpečnosti a zdravotních podmínek; znovu vyzývá k tomu, aby byly normy pro kvalitu 
vnitřního ovzduší zpřísněny tak, aby byly v souladu s normami WHO, a zdůrazňuje, že 
by tyto normy měly také přispět ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší a termální a 
vizuální kvality vnitřního prostředí;

11. poukazuje na to, že v důsledku změny klimatu budou města v létě stále častěji 
vystaveny vyšším teplotám; dále vyzdvihuje celou řadu výhod ekologických řešení 
infrastruktury, které mohou zlepšit kvalitu ovzduší, pohodlí a odolnost vůči 
klimatickým jevům, výrazně snížit energetickou náročnost, přispět k obnově koloběhu 
vody, zvýšit biologickou rozmanitost v městském prostředí a současně podpořit zásady 
oběhového hospodářství; vyzývá Komisi a členské státy, aby při větších renovacích 
budov a nových stavbách budov podněcovaly využívání přírodních stavebních materiálů 
s nízkým obsahem uhlíku, zavádění zelených střech a zdí, chladných ploch a pasivních 
technik; vyzývá Komisi, aby k tomuto přihlédla a aby v rámci iniciativy „renovační 
vlna“ prosazovala energetická řešení infrastruktury;

12. je si vědom potenciálu, který má systém „pasů pro renovaci budov“ při zvyšování 
energetické účinnosti fondu budov a při poskytování plánů důkladné renovace 
vlastníkům; zdůrazňuje význam sloučení všech údajů o budově do jednoho digitálního 
nástroje, za účelem překonání stávající roztříštěnosti trhu; domnívá se, že to by mělo 
zahrnovat možnost materiálu dostat se znovu do oběhu, posuzování faktorů kvality 
vnitřního ovzduší a promyšlené ukazatele založené na stávajících environmentálních 
nástrojích a normách; poukazuje na potenciál jednotných norem energetické náročnosti 
při zohlednění různorodosti místních podmínek, zejména podmínek klimatických, a 
poukazuje na význam dokladu (pasu) pro materiály a vytvoření celounijní otevřené 
normy týkající se informací o složení stavebních výrobků, které by měly přispět k 
používání netoxických recyklovatelných materiálů; konstatuje, že oběhové hospodářství 
by mělo přispět k tomu, aby se materiály dostávaly zpátky do oběhu a aby se zvýšila 
jejich schopnost recyklace;

13. zdůrazňuje, že majitelé domů, zejména pokud mají nízké příjmy a pokud jejich domy 
mají nízkou energetickou účinnost, bytová družstva, poskytovatelé veřejného bydlení a 
místní orgány by měli být podporováni při posilování klimatické odolnosti svých 
nemovitostí a zastavěného prostředí např. z grantů nebo finančních nástrojů založených 
na zásadě adicionality VFR, z vnitrostátních rozpočtů a z prostředků soukromého 
sektoru;

14. vyzdvihuje úlohu skupiny Evropské investiční banky při poskytování úvěrů, záruk a 
finančních nástrojů, jako je Soukromé financování pro energetickou účinnost (PF4EE), 
záruční nástroj „Inteligentní financování inteligentních budov“, a také rámec programu 
InvestEU a investiční plán Zelené dohody pro Evropu, na financování iniciativ a služeb 
ve spojitosti s malými rentabilními renovačními projekty a renovacemi budov určených 
pro sociální bydlení; podporuje vývoj flexibilních finančních platforem, jež by zajistily 
kompletní řešení, která by místním bankám, finančním prostředníkům a poskytovatelům 
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energií umožnila sdílet investice s cílem mobilizovat atraktivní finanční produkty pro 
obnovitelnou energii a energetickou účinnost; bere na vědomí zprávu Evropského 
účetního dvora ze dne 28. dubna 2020 o energetické účinnosti budov; lituje, že se při 
přidělování prostředků na projekty nepřihlíží k analýze nákladů a přínosů; vyzývá proto 
členské státy, aby vzaly v úvahu odborné pokyny Komise týkající se financování; je 
znepokojen, že Komise není schopna posoudit, nakolik prostředky z rozpočtu EU 
přispívají k dosažení unijního cíle zvyšování energetické účinnosti, což je výsledkem 
nedostatečného sledování projektů, a vyzývá ji proto, aby přijala opatření k jejich 
dokonalejšímu sledování;

15. poukazuje na to, že úspěch iniciativy „renovační vlna“ závisí na zapojení všech aktérů 
hodnotového řetězce; zdůrazňuje, že menší a zejména středně velké projekty potřebují 
dodatečnou podporu a technickou asistenci k tomu, aby získaly přístup k finančním 
prostředkům; poukazuje proto na důležitost jednotných středisek, které by poskytovaly 
informace a poradenství a umožňovaly rozšiřovat kapacitu na místní, regionální a 
celostátní úrovni;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly hloubkové renovace, a to i tak, že 
budou dále podněcovat investice do tepelné izolace a začleňování zdrojů obnovitelné 
energie, technologicky neutrálním způsobem podporovat průmyslovou kapacitu pro 
inovativní stavební materiály a systémy, konkrétně prostřednictvím fondů pro výzkum a 
zvyšování kvalifikace, současně pomohou poskytovat ucelená řešení, která by mohla 
být využita pro urychlení hloubkových renovací tak, že by hypotéky na nákup 
stávajících energeticky neúčinných budov podpořily granty na investice do 
hloubkových renovací;

17. vyzývá příští německé předsednictví Rady, aby v zájmu obnovy ekonomik EU, zejména 
MSP, podporovala integrované renovace budov a jejich vedlejší přínosy a Lipskou 
chartu a aby pro všechny občany zajistilo cenově dostupné, pohodlné a vysoce výkonné 
bydlení a přístup k obnovitelné energii;

18. konstatuje, že existují jen omezené možnosti k ověření environmentálních vlastností 
produktů, které vstupují na trh Společenství, zejména produktů ze třetích zemí; domnívá 
se proto, že je nezbytné sledovat dodavatelské řetězce a na hranicích EU brát v potaz 
aktuální podmínky těžby, zpracování a dopravy produktů;

19. uznává, že certifikované dřevo má z hlediska životního prostředí potenciál jako úložiště 
uhlíku a jako udržitelný stavební materiál namísto materiálů s vysokými emisemi 
uhlíku; zdůrazňuje, že dřevo na stavební materiál i na biomasu pro výrobu energie by 
mělo být těženo pouze v mezích udržitelnosti;

20. zdůrazňuje, že digitální technologie mají potenciál zvýšit účinnost stavebních postupů a 
fungování budov, a přispět tak k úsporám energie; vyzývá Komisi, aby s cílem 
digitalizovat technickou specifikaci budov, mj. jejich energetickou náročnost, podpořila 
stanovení společných zásad a norem v oblasti veřejných zakázek;

21. konstatuje, že pro investice do energeticky účinných renovací existují překážky jako 
například rozdílná motivace, vysoké investiční náklady či střední a dlouhá doba 
návratnosti investic; vybízí Komisi, aby vytvořila tržní politický rámec s cílem 
stimulovat investice a místní inovační iniciativy, zejména v návaznosti na krizi 
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onemocnění COVID-19 a jeho dopad na veřejné a soukromé finance; je pevně 
přesvědčen o tom, že je nutné, aby veškerou vyšší regulatorní zátěž nebo krátkodobé 
náklady doprovázely dlouhodobé finanční pobídky;

22. poukazuje na to, že je nutné podporovat renovaci budov, které jsou součástí kulturního 
dědictví, aby bylo dosaženo jejich vyšší energetické účinnosti, a zároveň dodržovat 
požadavky památkové péče a tyto budovy chránit;

23. konstatuje, že těmto budovám už významně škodí vliv změny klimatu a extrémní 
povětrnostní podmínky, jako jsou záplavy, prudký vítr a vlny veder; zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit, aby mezi přizpůsobováním se změně klimatu v oblasti budov a jejím 
zmírňováním existovala pevná vazba, a vytvořit konkrétní pobídky pro investice, které 
by dosáhly obou těchto cílů;

24. je si vědom potenciálu budov z hlediska skladování energie, který mají díky masivním 
stavebním prvkům;
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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

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


