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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi pastatų suvartojama energija sudaro 40 proc. ES suvartojamos energijos, o jų 
išmetamas CO2 kiekis – 36 proc. ES išmetamo CO2 kiekio, kadangi daugiau kaip 
35 proc. ES pastatų yra senesni nei 50 metų ir 75 proc. energijos vartojimo požiūriu yra 
neefektyvūs, ir kasmet valstybėse narėse renovuojama tik 0.4 –1,2 proc.;

B. kadangi COVID-19 pandemija atkreipė dėmesį į tai, kad svarbu imtis tvirtesnių ir geriau 
koordinuojamų ES lygmens veiksmų sveikatos srityje;  

1. palankiai vertina tai, kad buvo paskelbta apie renovacijos bangą, kuri yra Europos 
žaliojo kurso dalis; primygtinai ragina Komisiją pristatyti ją kaip planuota, atsižvelgiant 
į jos didžiulį potencialą skatinti realiąją ir vietos ekonomiką po COVID-19 ir 
užtikrinant, kad, laikantis Sąjungos klimato ir aplinkos srities įsipareigojimų ir 
Paryžiaus susitarimo, būtų gauta kitokios papildomos naudos, pvz., kad pagerėtų oro 
kokybė, sumažėtų išmetamas ŠESD kiekis ir sveikatos sutrikimo rizika; palankiai 
vertina Komisijos tikslą bent dvigubai padidinti metinę esamo pastatų ūkio renovacijos 
normą ir siekti, kad ji būtų 3 proc., ir pabrėžia 3 proc. metinės normos svarbą viešųjų 
pastatų renovacijos srityje; ragina valstybes nares laikantis nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų (NEKSVP) ir ilgalaikių inovacijos strategijų gerokai 
paspartinti didelio masto renovacijos planus, kad būtų sukurtas nuo iškastinio kuro 
nepriklausomas pastatų ūkis, kurį sudarytų energijos beveik nevartojantys pastatai, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslus iki 2050 m. pasiekti, kad poveikis klimatui būtų 
neutralus; ragina valstybes nares, kurios to dar nepadarė, skubiai pateikti savo NEKSVP 
ir ilgalaikes renovacijos strategijas;

2. pabrėžia, kad renovacijos banga turėtų būti prioritetinė būsimų ekonomikos gaivinimo 
planų sritis, nes dėl jos gali būti ne tik padidintas energijos vartojimo efektyvumas, bet 
ir paskatinta ekonominė veikla skatinant kurti aukštos kokybės darbo vietas statybos, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir MVĮ sektoriuose, paspartintas žiediškumo 
principo taikymas statybų sektoriuje ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, 
išspręsta energijos nepritekliaus problema ir pasirūpinta, kad pastatai būtų sveiki, 
derami, įperkami ir itin efektyvūs; ragina Komisiją ir valstybes nares vykstant 
gaivinimui užtikrinti tinkamą finansavimą ir parengti gaires, kuriose būtų išsamiai 
aptarta, kaip užtikrinti, kad būsima renovacijos banga būtų sėkminga;

3. pabrėžia, kad priemonėmis, kurių reikia imtis vykdant renovacijos bangos iniciatyvą, 
turėtų būti atsižvelgiama į skirtingas kiekvienai valstybei narei svarbias aplinkybes, 
pvz., į pastatų ūkio įvairovę, nuosavybės struktūras, oro sąlygas, energetikos sistemas ir 
investavimo galimybes; 

4. palankiai vertina naują Komisijos žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuriame 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad konstrukcinių ir statybinių medžiagų atliekos sudaro 
daugiau kaip 35 proc. visų ES atliekų ir kad toms medžiagoms sunaudojama apie 
50 proc. visų iškastinių medžiagų, ir pažymi, kad daug statybinių medžiagų yra imlios 
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energijai ir jų CO2 išmetimo rodiklis gali būti aukštas; pabrėžia, jog norint pradėti 
naudoti tvarias ir novatoriškas statybines medžiagas būtina parengti suderintus 
standartus, kad būtų sukurta šių produktų bendroji rinka; pažymi, kad ES teisės aktuose 
reikėtų laikytis vienodo tarpsektorinio požiūrio į statybinių medžiagų atliekų naudojimą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir gyvavimo ciklo analizę, atsižvelgiant į jų 
įkūnytosios energijos poveikį, įskaitant patvarumą, įkūnytąją energiją, materialinių 
išteklių naudojimo efektyvumą ir pavojingąsias medžiagas, drauge reikėtų skatinti 
naudoti vietines medžiagas; pabrėžia, kad visais naujų ir esamų pastatų gyvavimo ciklo 
etapais reikia optimaliai tvarkyti vandenį, atliekas, energiją ir materialinius išteklius, ir 
ragina Komisiją apsvarstyti šiuos aspektus būsimoje darniai apstatytos aplinkos 
strategijoje;

5. mano, kad renovacijos banga suteikia galimybę paspartinti žiediškumo principo taikymą 
statybos sektoriuje, todėl ragina Komisiją žiedinės ekonomikos veiksmų plane ir tvariai 
apstatytos aplinkos strategijoje pasiūlyti konkrečias priemones; pabrėžia, kad reikia 
mažinti statybos ir griovimo atliekų kiekį; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, 
kad būtų taikomos atliekų tvarkymo ir griovimo sistemos, įskaitant statybinių medžiagų 
perdirbimo ir pakartotinio naudojimo sistemas, ir saugaus atliekų srautuose esančių 
pavojingųjų medžiagų tvarkymo, pašalinimo ir pakeitimo sistemos; pabrėžia, kad 
svarbu sukurti netoksines statybines medžiagas ir paspartinti pavojingųjų medžiagų 
pakeitimą, kad būtų galima apsaugoti gyventojų ir darbuotojų sveikatą ir aplinką;

6. mano, kad, siekiant apskaityti pastatų išmetamą teršalų kiekį pagal ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), pirmiausia reikėtų atlikti išsamesnę analizę; 
reiškia abejones dėl galimo tokio apskaitymo išlaidų efektyvumo ir poveikio;

7. mano, kad turėtų būti sukurta žiedinės ekonomikos ženklinimo sistema, pagrįsta 
aplinkos apsaugos standartais ir medžiagoms taikomais kriterijais, susijusiais su 
galimybėmis jas nesudėtingai ir mažomis energijos sąnaudomis vėl įtraukti į vertės 
grandinę, ypač atsižvelgiant į antrinių žaliavų ir pavojingųjų medžiagų vaidmenį; todėl 
pabrėžia būsimų konsultacijų dėl Statybos produktų reglamento ir jo peržiūros svarbą; 
pabrėžia žaliųjų viešųjų pirkimų vaidmenį gaminant tvarius gaminius, kad būtų galima 
padidinti išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumą; pažymi, kad galiojantis 
aplinkosauginės gaminio deklaracijos modelis turėtų būti išplėstas ir naudojamas 
vertinant pastatus, kaip ir Komisijos parengta lygių sistema;

8. pabrėžia, kad nėra bendrų ES teisės aktų dėl statybos ir griovimo atliekų tvarkymo; 
pažymi, kad, siekiant užtikrinti saugų visų statybos atliekų tvarkymą, turėtų būti 
sukurtos surinkimo ir grąžinimo sistemos ir statomi rūšiavimo objektai; ragina Komisiją 
žiedinės ekonomikos veiksmų plane ir darniai apstatytos aplinkos strategijoje pasiūlyti 
konkrečių priemonių šiais klausimais;

9. atkreipia dėmesį į energijos nepritekliaus mastą visoje ES, jį, apytikriais skaičiavimais, 
patiria 50 mln. namų ūkių; mano, kad vienas iš pagrindinių renovacijos bangos ir 
atitinkamų būsimų iniciatyvų tikslų turėtų būti energijos nepritekliaus panaikinimas ir 
sveikų bei saugių gyvenimo sąlygų visiems užtikrinimas; teigiamai vertina Komisijos 
ketinimą ypatingą dėmesį skirti energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių renovacijai; 
pabrėžia, kad viešasis sektorius turi būti lyderis šioje srityje; mano, kad patvirtinus 
energijos taupymo priemones ir įgijus efektyvaus energijos vartojimo įpročių galėtų būti 
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gerokai sumažintas energijos nepriteklius ir galėtų būti prisidėta prie galimybių sudaryti 
geresnes sąlygas sveikatai didinimo;

10. mano, kad pastatų renovacijos projektai taip pat turėtų prisidėti prie patalpų oro 
kokybės, saugumo ir geresnių sveikatos sąlygų; kartoja savo raginimą sugriežtinti oro 
kokybės standartus laikantis PSO gairių ir pabrėžia, kad jie taip pat turėtų padėti gerinti 
patalpų oro kokybę ir patalpų aplinkos šiluminę bei apšvietimo kokybę;

11. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos vasarą miestuose vis dažniau bus aukšta temperatūra; 
be to, atkreipia dėmesį į įvairialypę žaliosios infrastruktūros sprendimų naudą, nes dėl 
jų gali pagerėti oro kokybė, padidėti komfortas ir atsparumas klimato kaitai, itin 
sumažėti energijos poreikis, jie gali padėti atkurti vandens ciklą ir paremti miestų 
biologinę įvairovę drauge padėdami taikyti žiediškumo principus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skatinti naudoti gamtinės kilmės ir mažo anglies dioksido kiekio 
statybines medžiagas ir diegti žaliųjų stogų ir sienų, vėsiųjų paviršių ir kitas pasyviąsias 
technologijas atliekant didelę pastatų renovaciją ir statant naujus pastatus; ragina 
Komisiją atsižvelgti į šiuos aspektus ir įgyvendinant renovacijos bangos iniciatyvą 
skatinti žaliosios infrastruktūros sprendimus;

12. pripažįsta pastatų renovacijos pasų sistemos teikiamas galimybes didinti pastatų ūkio 
energijos vartojimo efektyvumą ir pateikti savininkams ilgalaikį esminės renovacijos 
planą; pabrėžia, kad, siekiant panaikinti dabartinį rinkos susiskaidymą, svarbu sutelkti 
informaciją vienoje skaitmeninėje priemonėje; mano, kad informacija turėtų apimti 
medžiagų žiediškumo potencialą, patalpų oro kokybės veiksnių vertinimą ir patikimus 
rodiklius, grindžiamus esamomis aplinkosaugos priemonėmis ir standartais; atkreipia 
dėmesį į suderintų minimaliųjų energinio naudingumo standartų teikiamas galimybes, 
sykiu atsižvelgiant į vietos sąlygų įvairovę ir ypatingas klimato sąlygas, ir pabrėžia, kad 
svarbu taikyti medžiagų pasus ir plėtoti ES masto atvirąjį informavimo apie statybos 
produktų turinį standartą, kad būtų skatinama naudoti netoksines ir perdirbamas 
medžiagas; pažymi, kad žiedinė ekonomika turėtų padėti užtikrinti, kad medžiagų 
naudojimas būtų žiedinis ir būtų didinamas perdirbimo pajėgumas;

13. pabrėžia, kad būstų savininkai, ypač mažas pajamas gaunantys ir energijos nepriteklių 
patiriantys būstų savininkai, būsto asociacijos ir kooperatyvai, viešojo būsto teikėjai ir 
vietos valdžios institucijos turėtų būti remiami, kad būtų užtikrintas jų būstų ūkio ir 
apstatytos aplinkos atsparumas klimato kaitos poveikiui, pvz., teikiant dotacijas arba 
finansines priemones, grindžiamas daugiametės finansinės programos (DFP) lėšų, 
nacionalinių biudžetų ir privačiojo sektoriaus finansinių išteklių papildomumu;

14. atkreipia dėmesį į Europos investicijų banko grupės vaidmenį teikiant paskolas, 
garantijas ir finansines priemones, pvz., į Energijos vartojimo efektyvumo privataus 
finansavimo priemonę (EVEPFP) ir pažangiojo išmaniųjų pastatų finansavimo garantijų 
iniciatyvą, taip pat į investicijas, daromas pasitelkiant programą „InvestEU“ ir Europos 
žaliojo kurso investicijų planą, siekiant finansuoti nedidelio masto, ekonomiškai 
efektyvios renovacijos ir socialinio būsto renovacijos iniciatyvas ir paslaugas; pritaria 
lanksčių finansavimo platformų kūrimui siekiant pateikti visapusiškus sprendimus, 
kurie leistų vietos bankams, finansų tarpininkams ir energijos taupymo paslaugų 
įmonėms sutelkti investicijas, kad į apyvartų būtų paleisti patrauklūs atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo finansavimo produktai; atkreipia 
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dėmesį į 2020 m. balandžio 28 d. Europos Audito Rūmų ataskaitą dėl pastatų energijos 
vartojimo efektyvumo; apgailestauja, kad skirstant biudžeto asignavimus projektams 
neatsižvelgiama į sąnaudų ir naudos analizę, todėl ragina valstybes nares atsižvelgti į 
Komisijos technines gaires finansavimo klausimais; yra susirūpinęs, kad Komisija dėl 
stebėsenos trūkumo negali įvertinti ES biudžeto indėlio siekiant ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslinio rodiklio, todėl ragina Komisiją imtis priemonių stebėsenai 
pagerinti;

15. pabrėžia, kad renovacijos bangos iniciatyvos sėkmė priklauso nuo visų vertės grandinės 
dalyvių dalyvavimo; pabrėžia, kad visų pirma mažiems ir vidutinio dydžio projektams 
reikia papildomos paramos ir techninės pagalbos, kad galėtų gauti finansavimą; todėl 
pabrėžia vieno langelio principo svarbą teikiant informaciją, konsultuojant ir stiprinant 
gebėjimus vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti esminę renovaciją, be kita ko, toliau skatinant 
investicijas į šiluminę izoliaciją ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimą, 
technologiškai neutraliai skatinant pramonės pajėgumą gaminti novatoriškas statybines 
medžiagas ir sistemas naudojant moksliniams tyrimas ir įgūdžių ugdymui skirtas lėšas, 
nes tai gali padėti rasti integruotus sprendimus, kurie gali būti naudojami siekiant 
paspartinti didelio masto renovaciją, taip pat susiejant esamų neefektyviai energiją 
vartojančių pastatų pirkimui teikiamas hipotekos paskolas su esminei energetinei 
renovacijai skirtomis investicinėmis dotacijomis;

17. ragina Tarybai pirmininkausiančią Vokietiją skatinti integruotą pastatų renovaciją ir jos 
papildomą naudą remiantis naująja Leipcigo chartija, siekiant padėti ES valstybių 
ekonomikai, ypač MVĮ, atsigauti ir aprūpinti visus piliečius įperkamais, patogiais, itin 
efektyviais būstais bei suteikti galimybę naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją;

18. pažymi, kad galimybės patikrinti į Bendrijos rinką, ypač iš trečiųjų šalių, patenkančių 
produktų aplinkosaugines savybes yra ribotos; todėl mano, kad reikia stebėti tiekimo 
grandines ir produktams kertant ES sieną atsižvelgti į esamas produktų gavybos, 
perdirbimo ir vežimo sąlygas;

19. pripažįsta sertifikuotos medienos, kaip absorbento, teikiamas galimybes klimato 
požiūriu ir jos, kaip tvarios statybinės medžiagos, teikiamas galimybes pakeisti 
medžiagas, kurias gaminant išskiriama daug anglies dioksido; pabrėžia, kad mediena, 
kaip statybinė medžiaga ir kaip biomasė energijos gamybai, turėtų būti naudojama tik 
neperžengiant tvaraus prieinamumo ribų;

20. pabrėžia, kad skaitmeninėmis technologijomis galima padidinti pastatų statybos ir 
eksploatavimo efektyvumą ir taip padėti pasiekti tikslinius energijos taupymo rodiklius; 
primygtinai ragina Komisiją pritarti tam, kad būtų pradėti taikyti bendri viešųjų pirkimų 
principai ir taisyklės, susiję su statybos specifikacijų, apimančių energinį naudingumą, 
skaitmeninimu;

21. pažymi, kad esama investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą renovuojant 
pastatus kliūčių, pvz., skirtingų paskatų, didelių investicinių sąnaudų, vidutinės ir (arba) 
ilgos trukmės atsipirkimo laikotarpio; ragina Komisiją parengti rinka grindžiamą 
politikos sistemą, pagal kurią būtų skatinamos investicijos ir inovacijų iniciatyvos, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 krizę ir jos poveikį viešiesiems ir privatiesiems finansams; 



AD\1208273LT.docx 7/9 PE650.506v02-00

LT

yra tvirtai įsitikinęs, kad bet kokia didesnė reglamentavimo našta ar trumpalaikės 
sąnaudos turi būti susietos su ilgalaikėmis finansinėmis paskatomis;

22. pabrėžia, kad reikia suteikti paramą kultūros paveldo pastatų renovacijai, siekiant 
padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą ir drauge laikytis konservavimo 
reikalavimų bei apsaugoti paveldo pastatus;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad klimato kaitos poveikis ir ekstremalios oro sąlygos, pvz., 
potvyniai, didelis vėjo greitis ir karščio bangos, jau daro didelę žalą pastatams; pabrėžia, 
jog pastatų sektoriuje reikia užtikrinti tvirtą ryšį tarp prisitaikymo prie klimato kaitos ir 
jos švelninimo, kuriant konkrečias paskatas investicijoms, kuriomis būtų galima pasiekti 
abu tikslus;

24. pripažįsta pastatų potencialą masyviose konstrukcijose kaupti energiją.
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