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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at bygninger tegner sig for 40 % af energiforbruget og 36 % af CO2-
emissionerne i EU, og at mere end 35 % af EU's bygninger er over 50 år gamle og 75 % 
af dem ikke er energieffektive – med en renoveringsprocent på mellem 0,4 % og 1,2 % i 
medlemsstaterne;

B. der henviser til, at covid-19-pandemien har sat fokus på vigtigheden af en kraftigere og 
bedre koordineret EU-indsats for sundhed, og at dette også bør afspejles i politikken 
vedrørende bygninger; 

1. glæder sig over meddelelsen om en renoveringsbølge som led i den europæiske grønne 
pagt; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge den som planlagt i 
betragtningen af det store potentiale for at stimulere realøkonomien og den lokale 
økonomi efter covid-19, samtidig med at den skaber andre sidegevinster såsom bedre 
luftkvalitet, mindre drivhusgasudledninger og færre sundhedsrisici i overensstemmelse 
med EU's klima- og miljømål samt Parisaftalen; glæder sig over Kommissionens mål 
gående ud på mindst at fordoble den årlige renoveringsprocent for den eksisterende 
bygningsmasse og stræbe efter at få den op på 3 % og understreger, hvor vigtigt dette 
mål med 3 % i årlig renoveringsprocent er for de offentlige bygninger;  opfordrer 
medlemsstaterne til i betragtelig grad at styrke deres storstilede renoveringsplaner under 
de nationale energi- og klimaplaner og langsigtede renoveringsstrategier med henblik på 
at opnå en dekarboniseret bygningsmasse med næsten energineutrale bygninger i 
overensstemmelse med EU's mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050; opfordrer 
de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til snarest at indsende deres nationale 
energi- og klimaplaner og langsigtede renoveringsstrategier;

2. understreger, at renoveringsbølgen bør være et prioriteret område for fremtidige 
genopretningsplaner, eftersom den har potentiale til ikke alene at forbedre 
energieffektiviteten men også til at stimulere den økonomiske aktivitet ved at fremme 
job af høj kvalitet i byggesektoren, industrien for vedvarende energi og SMV'er, 
fremskynde cirkulariteten i byggesektoren og dens dekarbonisering, bekæmpe 
energifattigdom og tilvejebringe sunde, anstændige, prismæssigt overkommelige og 
energieffektive bygninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i 
forbindelse med genopretningen at sikre tilstrækkelig finansiering og udarbejde klare 
retningslinjer for, hvordan den fremtidige renoveringsbølge kan gøres til en succes;

3. understreger, at der i forbindelse med de foranstaltninger, der skal træffes som led i 
renoveringsbølgen, bør tages hensyn til de forskellige omstændigheder, der gør sig 
gældende i de enkelte medlemsstater, såsom bygningsmassens forskelligartethed, 
ejerskabsstrukturer, vejrforhold, energisystemer og investeringsmuligheder;

4. glæder sig over Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi, hvori det 
fremhæves, at byggematerialer genererer over 35 % af EU's samlede affaldsmængde og 
sluger omtrent 50 % af alle indvundne råstoffer, og bemærker, at mange 
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byggematerialer er energiintensive og kan have et højt CO2-fodaftryk; understreger, at 
udbredelsen af bæredygtige og innovative byggematerialer kræver, at der udarbejdes 
harmoniserede standarder, der etablerer et indre marked for disse produkter; bemærker, 
at der i EU-lovgivningen bør anvendes en strømlinet, tværsektoriel tilgang til 
genvinding, genanvendelse og livscyklusvurdering af byggematerialer, idet der tages 
hensyn til deres indbyggede miljøvirkninger, herunder holdbarhed, indbygget energi, 
råvarekildernes effektivitet samt farlige stoffer, alt imens der gives incitamenter til 
anvendelse af materialer fra lokale kilder; understreger, at en optimal forvaltning af 
vand-, affalds-, energi- og materialeressourcer er nødvendig i hele livscyklussen for nye 
og eksisterende bygninger, og opfordrer Kommissionen til at overveje disse aspekter i 
den kommende strategi for bebyggede områder;

5. mener, at renoveringsbølgen er en mulighed for at fremskynde cirkulariteten i 
byggesektoren, og opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå konkrete 
foranstaltninger som led i handlingsplanen for den cirkulære økonomi og strategien for 
bæredygtige bebyggede områder; understreger nødvendigheden af at reducere 
affaldsproduktionen ved byggeri og nedrivning; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der er indført systemer for affaldsforvaltning og 
nedrivning, herunder for genvinding eller genanvendelse af byggematerialer, og for 
sikker håndtering, fjernelse og erstatning af farlige stoffer i affaldsstrømme;  
understreger vigtigheden af at udvikle ikke-giftige byggematerialer og fremskynde 
erstatningen af farlige stoffer for at beskytte sundheden for beboere og arbejdere samt 
miljøet;

6. mener, at medregning af emissioner fra bygninger i EU's emissionshandelssystem først 
vil kræve en mere indgående analyse; udtrykker forbehold med hensyn til den mulige 
omkostningseffektivitet og virkningerne heraf;

7. mener, at der bør indføres en mærkningsordning for cirkulær økonomi baseret på 
miljøstandarder og -kriterier for materialer på grundlag af deres potentiale for at blive 
genindført i værdikæden på en ukompliceret måde og med et lavt energiforbrug, navnlig 
i betragtning af den rolle, som sekundære råvarer, men også farlige stoffer spiller; 
understreger i denne henseende vigtigheden af den kommende høring og revision af 
byggevareforordningen; understreger den rolle, som grønne offentlige indkøb af 
bæredygtige produkter spiller med hensyn til at sikre ressource- og energieffektiviteten; 
bemærker, at den eksisterende tilgang med miljøvaredeklarationer bør udvides, og at 
den bør bruges i forbindelse med bygningsvurderinger som f.eks. den niveauramme, 
som Kommissionen har udviklet;

8. understreger, at der ikke findes nogen fælles EU-lovgivning om håndtering af bygge- og 
nedrivningsaffald; bemærker, at der bør etableres indsamlings- og returordninger samt 
sorteringsanlæg for at sikre korrekt og sikker håndtering af alt byggeaffald; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå konkrete foranstaltninger om disse emner som led i 
handlingsplanen for den cirkulære økonomi og strategien for bæredygtige bebyggede 
områder;

9. understreger den udbredte energifattigdom i EU, som anslås til at berøre op imod 50 
millioner husstande; mener, at renoveringsbølgen og de dermed forbundne kommende 
initiativer blandt deres hovedmålsætninger bør have afslutning på energifattigdom og 
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sikring af sunde og trygge levevilkår for alle; glæder sig over, at Kommissionen har til 
hensigt at fokusere særligt på renovering af socialt boligbyggeri for at hjælpe 
energifattige husholdninger; understreger, at den offentlige sektor skal være førende på 
dette område; mener, at vedtagelsen af energibesparelsesforanstaltninger og 
energieffektive forbrugsvaner i betydelig grad vil kunne reducere energifattigdommen 
og vil kunne bidrage til at øge potentialet for bedre sundhedsforhold;

10. mener, at bygningsrenovering bør bidrage til forbedring af indendørs luftkvalitet, 
sikkerhed og bedre sundhedsforhold; gentager sin opfordring til at højne 
lufkvalitetsstandarderne i overensstemmelse med WHO's retningslinjer og understreger, 
at disse også bør bidrage til at forbedre luftkvaliteten indendørs samt den termiske og 
visuelle miljøkvalitet indendørs; 

11. fremhæver, at byer i stadig højere grad vil blive udsat for højere temperaturer om 
sommeren som følge af klimaændringer; fremhæver desuden de mange fordele af 
grønne infrastrukturløsninger, som kan medføre forbedringer af luftkvaliteten, 
bekvemmeligheden og klimarobustheden, væsentligt reducere energikravene, hjælpe 
med at genskabe vandcyklussen og understøtte biodiversiteten i byområderne, mens der 
samtidig bidrages til cirkularitetsprincipperne; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at skabe incitamenter til brugen af naturlige byggematerialer med 
lav CO2-emission samt indførelse af grønne tage og mure, kølede overflader og andre 
passive teknologier under større bygningsrenoveringer og opførelse af nye bygninger;  
opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til disse overvejelser og fremme løsninger 
med grøn infrastruktur i forbindelse med renoveringsbølgeinitiativet;

12. anerkender det potentiale, der ligger i ordningen med bygningsrenoveringspas, til at 
forbedre energieffektiviteten i bygningsmassen og give ejerne en langsigtet køreplan for 
gennemgribende renoveringer; understreger, at det er vigtigt at samle 
bygningsinformation i et enkelt digitalt redskab for at overvinde den nuværende 
fragmentering på markedet; mener, at dette bør omfatte byggematerialernes 
cirkularitetspotentiale, evaluering af faktorer vedrørende den indendørs luftkvalitet og 
solide indikatorer baseret på eksisterende miljøværktøjer og -standarder; bemærker det 
potentiale, der ligger i harmoniserede minimumsstandarder for energiperformance, idet 
der tages hensyn til de forskellige lokale vilkår, navnlig klimaforhold, og understreger 
vigtigheden af materialepas og udviklingen af en åben EU-standard for oplysninger om 
indholdet i byggevarer for at fremme brugen af giftfrie og genanvendelige materialer; 
bemærker, at den cirkulære økonomi bør bidrage til at gøre brugen af materiale cirkulær 
og styrke genvindingskapaciteten;

13. understreger, at boligejere, især lavindkomst- og energifattige boligejere, boligselskaber 
og kooperativer, almennyttige boligselskaber og lokale myndigheder bør støttes i 
klimasikring af deres bygningsmasse og bebyggede områder, f.eks. gennem tilskud eller 
finansielle instrumenter baseret på additionaliteten af midlerne fra den flerårige 
finansielle ramme (FFR), de nationale budgetter samt finansieringskilder fra den private 
sektor;

14. understreger EIB-Gruppens rolle med hensyn til at yde lån, garantier og stille finansielle 
instrumenter til rådighed, herunder PF4EE-instrumentet (privat støtte til 
energieffektivitet) og garantifaciliteten "Smart Finance for Smart Buildings" samt 
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investeringer gennem InvestEU og under investeringsplanen for den europæiske grønne 
pagt, til finansiering af omkostningseffektive initiativer og tjenester af mindre omfang 
til husrenovering og renovering af sociale boliger; støtter udviklingen af fleksible 
finansieringsplatforme for at sikre komplette løsninger, der tillader lokale banker, 
finansielle formidlere og energitjenesteselskaber at samle deres investeringer med 
henblik på at mobilisere attraktive finanseringsprodukter for vedvarende energi og 
energieffektivitet; noterer sig Revisionsrettens særberetning af 28. april om 
energieffektivitet i bygninger; beklager, at der i forbindelse med budgettildelingen til 
projekter ikke udføres en cost-benefit-analyse; opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
tage højde for Kommissionens tekniske vejledning om finansiering; er bekymret for, at 
Kommissionen ikke kan få oplysninger om EU's budgetbidrag til EU's 
energieffektivitetsmål på grund af en overvågningsfejl, og opfordrer derfor 
Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at forbedre overvågningen;

15. understreger, at succesen med renoveringsbølgeinitiativet afhænger af, at alle aktører i 
værdikæden inddrages; understreger, at små og mellemstore projekter i særlig grad 
kræver yderligere støtte og teknisk assistance for at få adgang til finansiering; 
understreger derfor vigtigheden af kvikskranker, hvor der kan hentes information, 
rådgivning og kapacitetsopbygning på lokalt, regionalt og nationalt plan;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme gennemgribende 
renoveringer, herunder ved yderligere at stimulere investeringer i varmeisolation og 
integration af vedvarende energi, idet man fremmer den industrielle kapacitet for 
innovative byggematerialer og -systemer gennem midler til forskning og kvalifikationer 
på en teknologineutral måde, eftersom de hjælper med at tilvejebringe integrerede 
løsninger, der kan bruges til at fremskynde storstilede renoveringer, og ved at knytte 
realkreditlån for køb af eksisterende ineffektive bygninger til tilskud til investeringer i 
gennemgribende energirenoveringer;

17. opfordrer det kommende tyske EU-formandskab til at fremme integrerede 
bygningsrenoveringer og deres sidegevinster sammen med det nye Leipzigcharter for at 
hjælpe EU's økonomier på fode igen, herunder navnlig SMV'erne, samt til at give alle 
borgere økonomisk overkommelige, behagelige og højtydende hjem og adgang til 
vedvarende energi;

18. bemærker, at der er begrænset mulighed for at kontrollere miljøegenskaberne ved 
produkter, der kommer ind på fællesskabsmarkedet, især fra tredjelande; finder det 
derfor nødvendigt at overvåge forsyningskæder og ved EU's grænser at tage hensyn til 
de nuværende betingelser, der gælder for udvinding, forarbejdning og transport af 
produkter;

19. anerkender, at certificeret træ har potentiale til at fungere som kulstofdræn fra et 
klimaperspektiv og som et bæredygtigt byggemateriale og en erstatning for 
kulstofintensive materialer; understreger, at træ, både som byggemateriale og biomasse 
i energiproduktionen, kun bør udnyttes i det omfang, det er muligt fra et 
bæredygtighedsperspektiv;

20. understreger, at digitale teknologier kan effektivisere opførelsen og driften af bygninger 
og dermed bidrage til at nå energibesparelsesmålene; tilskynder Kommissionen til at 
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støtte indførelsen af fælles principper for offentlige indkøb og regler for digitalisering af 
bygningsspecifikationer, herunder energimæssig ydeevne;

21. bemærker, at der er forhindringer for investeringer i energieffektiv renovering, herunder 
delte incitamenter, høje investeringsomkostninger, mellemsigtede/langsigtede frister for 
tilbagebetaling; opfordrer Kommissionen til at udvikle en markedsbaseret politisk 
ramme for at stimulere investeringer og lokale innovationsinitiativer, navnlig i 
kølvandet på covid-19-krisen og dens konsekvenser for de offentlige og private 
finanser; er fast overbevist om, at enhver øget lovgivningsbyrde eller kortsigtede 
omkostninger skal kombineres med langsigtede økonomiske incitamenter;

22. understreger behovet for at yde støtte til renoveringen af kulturarvsbygninger med 
henblik på at gennemføre energieffektivitetsforbedringer, samtidig med at 
bevaringskravene respekteres, og kulturarvsbygningerne beskyttes;

23. bemærker, at virkningerne af klimaændringer og ekstremt vejr, kraftig vind og 
hedebølger allerede forårsager stor skade på bygninger; understreger behovet for at 
sikre en stærk forbindelse mellem tilpasning og afbødning i bygningssektoren og 
indføre særlige incitamenter for investeringer, der opfylder begge mål;

24. anerkender bygningers energilagringskapacitet takket være massive bygningselementer.
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