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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ELis langeb hoonete arvele 40 % energiatarbimisest ja 36 % CO2 heitest, 
ning arvestades, et enam kui 35 % ELi hoonetest on üle 50 aasta vanad ja 75 % ei ole 
energiatõhusad, kuid aastane renoveerimise määr kõigis liikmesriikides on vaid 0,4–
1,2 %;

B. arvestades, et COVID-19 pandeemia on toonud esile tugevama ja paremini 
kooskõlastatud ELi tervisealase tegevuse olulisuse ning see peaks kajastuma ka 
kinnisvarapoliitikas; 

1. tunneb heameelt, et Euroopa rohelise kokkuleppe osana on välja kuulutatud 
renoveerimislaine; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks selle plaanipäraselt, võttes 
arvesse selle tohutut potentsiaali ergutada reaal- ja kohalikku majandust COVID-19 
järgselt, luues samal ajal ka muid kaasnevaid hüvesid nagu parem õhukvaliteet ning 
vähenenud kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused ja terviseriskid, kooskõlas liidu 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide ning Pariisi kokkuleppega; kiidab heaks komisjoni 
eesmärgi vähemalt kahekordistada olemasoleva hoonefondi aastast renoveerimise määra 
ja püüelda 3 % suunas ning rõhutab avalike hoonete aastase 3 % renoveerimise sihi 
olulisust; palub liikmesriikidel märkimisväärselt tõhustada suuremahulisi 
renoveerimiskavasid riiklike energia- ja kliimakavade ning pikaajaliste 
renoveerimisstrateegiate alusel, et saavutada vähese CO2 heitega hoonefond 
liginullenergiahoonetega, kooskõlas liidu eesmärkidega saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus; palub neil liikmesriikidel, kes ei ole seda veel teinud, esitada 
viivitamatult oma riiklikud energia- ja kliimakavad ning pikaajalised 
renoveerimisstrateegiad;

2. rõhutab, et renoveerimislaine peaks olema tulevastes majanduse taastamise kavades 
prioriteetne valdkond, kuna sellel on potentsiaal mitte üksnes parandada 
energiatõhusust, vaid ka ergutada majandustegevust, edendades kvaliteetseid töökohti 
ehitussektoris, taastuvenergia tööstuses ja VKEdes, kiirendada ringlust ehitussektoris ja 
sektori CO2 heite vähendamist, võidelda energiaostuvõimetusega ning tagada 
tervislikud, korralikud, taskukohased ja kõrgetasemelised hooned; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel tagada taastamise kontekstis piisav rahastamine ja koostada selged 
suunised, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas tulevane renoveerimislaine edukalt 
läbi viia;

3. rõhutab, et renoveerimislaine algatuse raamistikus võetavate meetmete puhul tuleks 
arvesse võtta iga liikmesriigi jaoks olulisi erinevaid asjaolusid, näiteks hoonefondi 
mitmekesisust, omandistruktuure, ilmastikuolusid, energiasüsteeme ja 
investeerimisvõimalusi;

4. väljendab heameelt komisjoni uue ringmajanduse tegevuskava üle, milles on rõhutatud, 
et ehitusmaterjalid moodustavad üle 35 % kogu ELi jäätmetest ja umbes 50 % kõigist 
kaevandatud materjalidest, ning märgib, et paljud ehitusmaterjalid on energiamahukad 
ja neil võib olla suur CO2 jalajälg; rõhutab, et kestlike ja innovatiivsete 
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ehitusmaterjalide kasutuselevõtt nõuab ühtlustatud standardite väljatöötamist, mis 
loovad neile toodetele ühtse turu; märgib, et ELi õigusaktides tuleks ehitusmaterjalide 
taaskasutamise, ringlussevõtu, korduskasutamise ja olelusringi hindamise osas kasutada 
ühtlustatud valdkonnaülest lähenemisviisi, võttes arvesse nendega kaasnevat mõju, 
sealhulgas vastupidavust, neis sisalduvat energiat, materjaliallika tõhusust ja ohtlikke 
aineid, stimuleerides samal ajal ka kohalikest allikatest pärit materjalide kasutamist; 
rõhutab, et vee, jäätmete, energia ja materiaalsete ressursside optimaalne käitlemine on 
vajalik kogu uute ja olemasolevate ehitiste olelusringi vältel, ning palub komisjonil 
kaaluda neid aspekte tulevases hoonestatud keskkonna strateegias;

5. peab renoveerimislainet võimaluseks kiirendada ringlust ehitustööstuses ning palub 
komisjonil seetõttu pakkuda ringmajanduse tegevuskava ja kestliku hoonestatud 
keskkonna strateegia osana välja konkreetsed meetmed; rõhutab vajadust vähendada 
ehitus- ja lammutusjäätmeid; palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada jäätmekäitlus- ja 
lammutamiskavade olemasolu, sealhulgas ehitusmaterjalide ringlussevõtuks või 
korduskasutamiseks ning ohtlike ainete ohutuks käitlemiseks, kõrvaldamiseks ja 
asendamiseks jäätmevoogudes; rõhutab, kui oluline on töötada välja mittetoksilised 
ehitusmaterjalid ning tõhustada ohtlike ainete asendamist, et kaitsta elanike ja töötajate 
tervist ning keskkonda;

6. usub, et hoonete heitkoguste arvestamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemis 
(HKS) vajaks kõigepealt põhjalikumat analüüsi; väljendab kahtlust selle võimaliku 
kulutõhususe ja mõju suhtes;

7. leiab, et ringmajanduses tuleks võtta kasutusele märgistamissüsteem, mis põhineks 
keskkonnastandarditel ja -kriteeriumidel, mis on seotud iga materjali potentsiaaliga 
väärtusahelas lihtsal moel ja vähese energiakuluga uuesti kasutusse jõuda, võttes eriti 
arvesse teiseste toormaterjalide ja ohtlike ainete osatähtsust; rõhutab sellega seoses 
ehitustoodete määrusega seotud eelseisva konsulteerimise ja määruse läbivaatamise 
olulisust; rõhutab kestlike toodete keskkonnahoidlike riigihangete rolli ressursi- ja 
energiatõhususe edendamisel; märgib, et olemasolevat toote keskkonnadeklaratsiooni 
lähenemisviisi tuleb laiendada ja seda tuleks kasutada sisendina hoonete hindamisel, 
näiteks komisjoni väljatöötatud taseme(te) raamistikus;

8. rõhutab ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemist käsitlevate ELi ühiste õigusaktide 
puudumist; märgib, et kõigi ehitusjäätmete sobiva ja ohutu käitlemise tagamiseks tuleks 
luua kogumis- ja tagasivõtusüsteemid ning sorteerimisrajatised; palub komisjonil 
pakkuda ringmajanduse tegevuskava ja kestliku hoonestatud keskkonna strateegia osana 
välja konkreetsed meetmed nendes küsimustes;

9. toonitab energiaostuvõimetuse ulatust kogu ELis, mis mõjutab hinnanguliselt kuni 
50 miljonit leibkonda; usub, et renoveerimislaine ja sellega seotud eelseisvate algatuste 
üheks põhieesmärgiks peaks olema energiaostuvõimetuse kaotamine ning kõigile 
tervislike ja ohutute elutingimuste tagamine; kiidab heaks komisjoni kavatsuse pöörata 
erilist tähelepanu energiaostuvõimetute majapidamiste renoveerimisele; rõhutab, et 
avalik sektor peab olema selles valdkonnas juhtpositsioonil; usub, et energia säästmise 
meetmete vastuvõtmine ja energiatõhusad tarbimisharjumused võiksid märkimisväärselt 
vähendada energiaostuvõimetust ja aidata suurendada paremate tervisetingimuste 
saavutamise potentsiaali;



AD\1208273ET.docx 5/9 PE650.506v02-00

ET

10. usub, et hoonete renoveerimine peaks aitama parandada siseõhu kvaliteeti, ohutust ning 
tervisetingimusi; kordab oma üleskutset tõsta õhukvaliteedi standardeid kooskõlas 
WHO suunistega ning rõhutab, et need peaksid aitama kaasa ka siseõhu kvaliteedi, 
samuti sisekeskkonna soojusliku ja visuaalse kvaliteedi paranemisele;

11. rõhutab, et kliimamuutuste tõttu on linnades suvel järjest kõrgem temperatuur; rõhutab 
lisaks rohelise taristu lahenduste mitmesuguseid hüvesid, mis võivad parandada 
õhukvaliteeti, mugavust ja vastupanuvõimet kliimamuutustele, vähendada oluliselt 
energiavajadust, aidata taastada veeringlust ja toetada linnade bioloogilist 
mitmekesisust, aidates samal ajal kaasa ringmajanduse põhimõtetele; palub komisjonil 
ja liikmesriikidel stimuleerida looduslike ja vähese CO2 heitega ehitusmaterjalide 
kasutamist ning rohekattega katuste ja seinte, jahedate pindade ja muude passiivsete 
tehnoloogiate kasutuselevõttu hoonete ulatusliku renoveerimise ja uute hoonete 
ehitamise ajal; palub komisjonil neid kaalutlusi arvesse võtta ja propageerida 
renoveerimise laine algatuses rohelise taristu lahendusi;

12. tunnistab hoonete renoveerimispassi süsteemi potentsiaali, et parandada hoonefondi 
energiatõhusust ja pakkuda omanikele pikaajalist tegevuskava põhjalikuks 
renoveerimiseks; rõhutab, kui oluline on koondada ehitusteave ühtsesse digitaalsesse 
vahendisse, et saada üle praegusest killustatusest turul; on seisukohal, et see peaks 
hõlmama materjalide ringluse potentsiaali, siseõhu kvaliteeditegurite hindamist ja 
kindlaid näitajaid, mis põhinevad olemasolevatel keskkonnavahenditel ja -standarditel; 
võtab teadmiseks energiatõhususe ühtlustatud miinimumnõuete potentsiaali, võttes 
samal ajal arvesse kohalike tingimuste, eriti kliimatingimuste mitmekesisust, ning 
rõhutab, kui olulised on materjalipassid ja kogu ELi hõlmava avatud standardi 
väljatöötamine ehitustoodete sisu kohta teabe jagamiseks, et julgustada kasutama 
mittetoksilisi ja taaskasutatavaid materjale; märgib, et ringmajandus peaks aitama kaasa 
materjalikasutuse ringlusele ja ringlussevõtu võimsuse suurendamisele;

13. rõhutab, et majaomanikke, eriti madala sissetulekuga ja energiaostuvõimetuid 
majaomanikke, elamuühistuid ja -kooperatiive, riiklikke eluasemepakkujaid ja 
kohalikke omavalitsusi tuleks nende hoonefondi ja hoonestatud keskkonna 
kliimakindlaks muutmisel toetada, näiteks toetuste või rahastamisvahendite kaudu, mis 
põhinevad mitmeaastase finantsraamistiku rahastamise, riikide eelarvete ja erasektori 
allikate täiendavusel;

14. rõhutab, et Euroopa Investeerimispanga grupil on tähtis roll laenude, tagatiste ja 
rahastamisvahendite, näiteks energiatõhususe erasektoripoolse rahastamise vahendi 
(PF4EE) ja arukate hoonete aruka rahastamise tagatisvahendi pakkumisel, samuti seoses 
investeeringutega InvestEU ja Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava kaudu, et 
rahastada väikesemahulisi, kulutõhusaid ja sotsiaalelamute renoveerimise algatusi ja 
teenuseid; toetab paindlike rahastamisplatvormide väljatöötamist, et pakkuda 
terviklahendusi, mis võimaldavad kohalikel pankadel, finantsvahendajatel ja 
energiateenustega tegelevatel ettevõtetel ühendada oma investeeringud, et mobiliseerida 
atraktiivseid rahastamistooteid taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas; võtab 
teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 28. aprilli 2020. aasta aruande hoonete 
energiatõhususe kohta; peab kahetsusväärseks, et projektide eelarveeraldises ei võeta 
arvesse kulude-tulude analüüsi; palub seetõttu liikmesriikidel võtta arvesse komisjoni 
tehnilisi juhiseid rahastamise kohta; tunneb muret, et komisjon ei suuda hinnata ELi 
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eelarve panust ELi energiatõhususe eesmärgi saavutamisse järelevalve puudulikkuse 
tõttu, ja palub seetõttu komisjonil võtta meetmeid järelevalve parandamiseks;

15. rõhutab, et renoveerimislaine algatuse edu sõltub kõigi väärtusahelas osalejate 
kaasamisest; rõhutab, et eriti väiksemad ja keskmise suurusega projektid vajavad 
rahastamisele juurdepääsuks täiendavat tuge ja tehnilist abi; rõhutab seepärast ühtse 
kontaktpunkti olulisust teabe, nõuannete ja suutlikkuse suurendamise pakkumiseks 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil;

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada põhjalikke renoveerimisi, sealhulgas 
stimuleerides veelgi investeeringuid soojusisolatsiooni ja taastuvenergia 
integreerimisse, edendades uuenduslike ehitusmaterjalide ja -süsteemide alast 
tööstuslikku suutlikkust teadus- ja kutsefondide kaudu tehnoloogiliselt neutraalsel viisil, 
kuna need aitavad pakkuda integreeritud lahendusi, mida saab kasutada suuremahuliste 
renoveerimiste kiirendamiseks, ning sidudes hüpoteeklaenud olemasolevate ebatõhusate 
hoonete ostmiseks toetustega investeeringuteks põhjalikesse energiakasutusega seotud 
renoveerimistesse;

17. palub nõukogu järgmisel eesistujariigil Saksamaal edendada uue Leipzigi harta kõrval 
hoonete integreeritud renoveerimist ja sellega kaasnevaid hüvesid, et aidata ELi 
majandusel, eriti VKEdel, taastuda ning pakkuda kõigile kodanikele taskukohaseid, 
mugavaid ja kõrgetasemelisi kodusid ning juurdepääsu taastuvenergiale;

18. märgib, et võimalused ühenduse turule saabuvate toodete keskkonnanäitajate 
kontrollimiseks on piiratud, eriti kolmandatest riikidest pärit toodete puhul; peab 
seetõttu vajalikuks jälgida tarneahelaid ja võtta ELi piiril arvesse toodete kaevandamise, 
töötlemise ja transpordiga seotud kehtivaid tingimusi;

19. tunnistab sertifitseeritud puidu potentsiaali süsiniku sidujana kliima seisukohast ning 
kestliku ehitusmaterjalina ja süsinikdioksiidimahukate materjalide asendajana; rõhutab, 
et puitu tuleks nii ehitusmaterjalina kui ka biomassina energia tootmisel kasutada vaid 
jätkusuutliku kättesaadavuse piires;

20. rõhutab, et digitaalsed tehnoloogiad võivad muuta hoonete ehitamise ja toimimise 
tõhusamaks, aidates seega saavutada energiasäästu eesmärke; nõuab tungivalt, et 
komisjon toetaks ühiste riigihankepõhimõtete kehtestamist ja eeskirjade kehtestamist 
hoonete tehniliste kirjelduste, sealhulgas energiatõhususe digitaliseerimiseks;

21. märgib, et energiatõhusasse renoveerimisse investeerimisel on takistusi, näiteks huvide 
lahknevus, suured investeerimiskulud, keskmine/pikk tasuvusaeg; julgustab komisjoni 
töötama välja turupõhist poliitilist raamistikku, et stimuleerida investeeringuid ja 
kohalikke innovatsioonialgatusi, eriti pärast COVID-19 kriisi ning selle mõju avaliku ja 
erasektori rahalistele vahenditele; on kindlalt veendunud, et suurenenud regulatiivse 
koormuse või lühiajaliste kuludega peavad kaasnema pikaajalised rahalised stiimulid;

22. rõhutab vajadust pakkuda toetust kultuuripärandi hoonete renoveerimiseks 
energiatõhususe parandamise eesmärgil, järgides samas säilitusnõudeid ja kaitstes 
kultuuripärandi hooneid;

23. märgib, et kliimamuutuste mõju ja äärmuslikud ilmastikuolud, nagu üleujutused, suur 
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tuulekiirus ja kuumalained, juba kahjustavad ehitisi märkimisväärselt; rõhutab vajadust 
tagada ehitussektoris tugev seos kohanemise ja leevendamise vahel, luues konkreetsed 
stiimulid investeeringute jaoks, mis täidavad mõlemat eesmärki;

24. tunnistab hoonete energiasalvestuse potentsiaali tänu massiivsetele hooneosadele.
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