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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā ēku enerģijas patēriņš veido 40 % no kopējā enerģijas patēriņa un ēkas rada 36 % 
no visām CO2 emisijām Eiropas Savienībā, un tā kā vairāk nekā 35 % ES ēku ir vecākas 
par 50 gadiem, un 75 % ēku nav energoefektīvas, un gada renovācijas rādītājs ir tikai 
0,4–1,2 % visās dalībvalstīs;

B. tā kā Covid-19 pandēmija ir uzsvērti parādījusi to, cik svarīga ir stiprāka un saskaņotāka 
ES rīcība veselības aizsardzības jomā, un tas būtu jāņem vērā arī ēku politikā, 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā kursa; mudina 
Komisiju sniegt šo paziņojumu, kā plānots, ņemot vērā tā milzīgo potenciālu reālās un 
vietējās ekonomikas stimulēšanā pēc Covid-19 krīzes, vienlaikus arī radot citus papildu 
ieguvumus, piemēram, labāku gaisa kvalitāti un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un 
veselības apdraudējumu samazinājumu, saskaņā ar Savienības klimata un vides 
mērķiem un Parīzes nolīgumu; atzinīgi vērtē Komisijas mērķi vismaz divkāršot 
pašreizējā ēku fonda gada renovācijas rādītāju un censties sasniegt 3 % un uzsver, cik 
svarīgs ir publiskā sektora ēkām noteiktais gada renovācijas mērķrādītājs — 3 %; aicina 
dalībvalstis pieņemt ievērojami vērienīgākus liela mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
to nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem un ilgtermiņa renovācijas stratēģijām, 
lai atbilstoši Savienības mērķim līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti izveidotu 
dekarbonizētu ēku fondu, ko veidotu gandrīz nulles enerģijas ēkas; aicina tās 
dalībvalstis, kas vēl nav iesniegušas savus nacionālos enerģētikas un klimata plānus un 
ilgtermiņa renovācijas stratēģijas, to steidzami izdarīt;

2. uzsver, ka renovācijas vilnim vajadzētu būt prioritārai jomai turpmākajos ekonomikas 
atveseļošanas plānos, jo tam ir potenciāls ne vien uzlabot energoefektivitāti, bet arī 
stimulēt ekonomisko aktivitāti, veicinot kvalitatīvas darbvietas būvniecības nozarē, 
atjaunojamo energoresursu nozarēs un MVU, paātrināt apritīgumu būvniecības nozarē 
un šīs nozares dekarbonizāciju, risināt enerģētiskās nabadzības problēmu un nodrošināt 
veselīgas, pienācīgas un cenas ziņā pieejamas ēkas ar augstiem efektivitātes rādītājiem; 
aicina Komisiju un dalībvalstis atveseļošanas kontekstā nodrošināt pienācīgu 
finansējumu un izstrādāt skaidras vadlīnijas, kurās tiktu izklāstīts, kā panākt, lai 
gaidāmais renovācijas vilnis būtu sekmīgs;

3. uzsver, ka pasākumos, kas jāīsteno saistībā ar renovācijas viļņa iniciatīvu, būtu jāņem 
vērā katras dalībvalsts atšķirīgie apstākļi, piemēram, attiecībā uz ēku fonda dažādību, 
īpašumtiesību struktūru, laikapstākļiem, energosistēmām un investīciju iespējām;

4. atzinīgi vērtē Komisijas jauno aprites ekonomikas rīcības plānu, kurā uzsvērta 
būvniecības un būvmateriālu nozīme, radot vairāk nekā 35 % no visiem ES atkritumiem 
un izmantojot ap 50 % no visiem iegūtajiem materiāliem, un norāda, ka daudzi 
būvniecības materiāli ir energointensīvi un tiem var būt liela CO2 pēda; uzsver, ka 
ilgtspējīgu un novatorisku būvmateriālu izmantošanas nolūkā ir jāizstrādā saskaņoti 
standarti, ar ko šiem ražojumiem tiktu radīts vienots tirgus; norāda, ka ES tiesību aktos 



PE650.506v02-00 4/9 AD\1208273LV.docx

LV

būtu jāiekļauj racionalizēta starpnozaru pieeja būvmateriālu reģenerācijai, reciklēšanai, 
atkārtotai izmantošanai un aprites cikla izvērtēšanai, ņemot vērā to ietverto ietekmi, 
tostarp izturīguma, ietvertās enerģijas, materiālu avotu efektivitātes un bīstamo vielu 
ziņā, un vienlaikus arī jāstimulē vietēji iegūtu materiālu izmantošana; uzsver, ka visos 
jauno un pašreizējo ēku aprites cikla posmos ir optimāli jāapsaimnieko ūdens, atkritumi, 
enerģija un materiālie resursi, un aicina Komisiju ņemt vērā šos aspektus gaidāmajā 
būvētās vides stratēģijā;

5. uzskata, ka renovācijas vilnis ir iespēja paātrināt apritīgumu būvniecības nozarē, tāpēc 
aicina Komisiju ierosināt konkrētus pasākumus kā daļu no aprites ekonomikas rīcības 
plāna un ilgtspējīgas būvētās vides stratēģijas; uzsver, ka ir jāsamazina būvdarbos un 
ēku nojaukšanā radušos atkritumu apjoms; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, 
ka ir ieviestas atkritumu apsaimniekošanas un nojaukšanas shēmas, arī būvmateriālu 
reciklēšanai vai atkārtotai izmantošanai un bīstamo vielu drošai apstrādei, aizvākšanai 
un aizstāšanai atkritumu plūsmās; uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt netoksiskus 
būvmateriālus un izvērst bīstamu vielu aizstāšanu, lai aizsargātu gan ēku iemītnieku un 
darba ņēmēju veselību, gan vidi;

6. uzskata, ka ēku emisiju uzskaitei ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) 
vispirms būtu vajadzīga izvērstāka analīze; pauž šaubas par tās iespējamo izmaksu 
lietderību un ietekmi;

7. uzskata, ka būtu jāizveido aprites ekonomikas marķēšanas sistēma, kuras pamatā būtu 
uz materiāliem attiecināmi vides standarti un kritēriji saistībā ar iespēju tos nesarežģīti 
un ar mazu enerģijas patēriņu atkārtoti iekļaut vērtības ķēdē, jo īpaši ņemot vērā 
otrreizējo izejvielu, kā arī bīstamo vielu lomu; šajā sakarā uzsver gaidāmās apspriešanās 
un Būvizstrādājumu regulas pārskatīšanas nozīmi; uzsver uz ilgtspējīgiem ražojumiem 
vērsta zaļā publiskā iepirkuma nozīmi resursu efektivitātes un energoefektivitātes 
palielināšanā; norāda, ka ir jāpaplašina pašreizējā ražojumu vides deklarācijas pieeja un 
ka tā būtu jāizmanto saistībā ar ēku novērtēšanu, piemēram, ar Komisijas izstrādāto 
līmeņa(-u) satvaru;

8. uzsver, ka nav vienotu ES tiesību aktu par būvdarbos un ēku nojaukšanā radušos 
atkritumu apsaimniekošanu; atzīmē, ka būtu jāizveido savākšanas un atpakaļnodošanas 
sistēmas un šķirošanas iekārtas, lai nodrošinātu visu būvniecības atkritumu pienācīgu un 
drošu apstrādi; aicina Komisiju aprites ekonomikas rīcības plānā un ilgtspējīgas būvētās 
vides stratēģijā ierosināt konkrētus pasākumus saistībā ar šiem jautājumiem;

9. uzsver enerģētiskās nabadzības apmēru, kura saskaņā ar aplēsēm ietekmē līdz 
50 miljoniem mājsaimniecību visā ES; uzskata, ka renovācijas viļņa un ar to saistīto 
gaidāmo iniciatīvu galvenajiem mērķiem cita starpā vajadzētu būt enerģētiskās 
nabadzības izskaušanai un veselīgu un drošu dzīves apstākļu nodrošināšanai visiem; 
atzinīgi vērtē Komisijas nodomu īpašu uzmanību pievērst energonabadzīgo 
mājsaimniecību renovācijai; uzskata, ka publiskajam sektoram ir jāuzņemas vadošā 
loma šajā jomā; uzskata, ka energotaupības pasākumu un energoefektīvu patēriņa 
paradumu pieņemšana varētu nozīmīgi samazināt enerģētisko nabadzību un palīdzētu 
palielināt veselības apstākļu uzlabošanas iespējas;

10. uzskata, ka ēku renovācijai būtu jāveicina iekštelpu gaisa kvalitātes, drošības un 
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veselības apstākļu uzlabošanās; atkārtoti aicina paaugstināt gaisa kvalitātes standartus 
saskaņā ar PVO vadlīnijām un uzsver, ka tiem būtu arī jāpalīdz uzlabot iekštelpu gaisa 
kvalitāti, kā arī termisko un vizuālo iekštelpu vides kvalitāti;

11. uzsver, ka klimata pārmaiņu dēļ vasarās aizvien vairāk gaidāma augstāka gaisa 
temperatūra pilsētās; turklāt uzsver daudzos ieguvumus, ko nodrošina zaļās 
infrastruktūras risinājumi, kas var uzlabot gaisa kvalitāti, komfortu un klimatnoturību, 
būtiski samazināt enerģijas vajadzības, palīdzēt atjaunot ūdens ciklu un atbalstīt 
bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, vienlaikus veicinot apritīguma principus; aicina 
Komisiju un dalībvalstis stimulēt dabisko un mazoglekļa būvmateriālu izmantošanu un 
zaļo jumtu un sienu, vēso virsmu un citu pasīvo tehnoloģiju izmantošanu nozīmīga 
apmēra ēku renovācijā un jaunu ēku būvniecībā; aicina Komisiju ņemt vērā šos 
apsvērumus un renovācijas viļņa iniciatīvas satvarā veicināt zaļās infrastruktūras 
risinājumus;

12. atzīst, ka ēku renovācijas pasu shēmai ir potenciāls uzlabot ēku fonda energoefektivitāti 
un nodrošināt īpašniekiem ilgtermiņa ceļvedi pilnīgai renovācijai; uzsver, ka ir svarīgi 
apkopot ar ēkām saistīto informāciju vienā digitālajā rīkā, lai novērstu pašreizējo 
fragmentāciju tirgū; uzskata, ka tam vajadzētu ietvert materiālu aprites potenciālu, 
iekštelpu gaisa kvalitātes faktoru izvērtējumu un stabilus rādītājus, kas balstīti uz 
pašreizējiem vides instrumentiem un standartiem; uzsver saskaņotu minimālo 
energoefektivitātes standartu potenciālu, vienlaikus ņemot vērā vietējo apstākļu, jo īpaši 
klimatisko apstākļu, dažādību, un uzsver, ka ir svarīgi izmantot materiāla pases un 
izstrādāt ES mēroga atvērtu standartu informēšanai par būvizstrādājumu saturu, lai 
veicinātu netoksisku un reciklējamu materiālu izmantošanu; norāda, ka aprites 
ekonomikai būtu jāveicina materiālu izmantošana atbilstīgi aprites principam un 
jāsekmē reciklēšanas spēja;

13. uzsver, ka mājokļu īpašnieki, jo īpaši ar zemiem ienākumiem un tie, kurus skar 
enerģētiskā nabadzība, mājokļu apvienības un kooperatīvi, valsts mājokļu nodrošinātāji 
un vietējās pašvaldības būtu jāatbalsta to apsaimniekotā ēku fonda un būvētās vides 
klimatnoturības panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas vai finanšu instrumentus, 
kuru pamatā ir daudzgadu finanšu shēmas (DFS) finansējuma papildināmība, valstu 
budžeti un privātā sektora avoti;

14. uzsver Eiropas Investīciju bankas grupas lomu, nodrošinot aizdevumus, garantijas un 
finanšu instrumentus, piemēram, Energoefektivitātes privātā finansējuma instrumentu 
un energoviedu ēku viedas finansēšanas garantiju mehānismu, kā arī investīcijas 
InvestEU un Eiropas zaļā kursa investīciju plāna satvarā, lai finansētu maza mēroga, 
izmaksu ziņā lietderīgas un sociālo mājokļu renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus; 
atbalsta elastīgu finansēšanas platformu izstrādāšanu nolūkā sniegt pilnīgus risinājumus, 
kas ļautu vietējām bankām, finanšu starpniekiem un energopakalpojumu uzņēmumiem 
apvienot savas investīcijas, lai piesaistītu pievilcīgus finansēšanas produktus 
atjaunojamo energoresursu enerģijai un energoefektivitātei; pieņem zināšanai Eiropas 
Revīzijas palātas 2020. gada 28. aprīļa ziņojumu par ēku energoefektivitāti; pauž nožēlu 
par to, ka budžeta piešķīrumos projektiem netiek ņemta vērā izmaksu un ieguvumu 
analīze; tāpēc aicina dalībvalstis ņemt vērā Komisijas tehniskos norādījumus par 
finansēšanu; pauž bažas par to, ka Komisija nepietiekamas uzraudzības dēļ nespēj 
novērtēt ES budžeta devumu ES energoefektivitātes mērķa sasniegšanā, tāpēc aicina 
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Komisiju veikt pasākumus uzraudzības uzlabošanai;

15. uzsver, ka renovācijas viļņa iniciatīvas sekmes būs atkarīgas no visu vērtības ķēdes 
dalībnieku iesaistes; uzsver, ka mazāka un vidēja mēroga projektiem jo īpaši ir 
vajadzīgs papildu atbalsts un tehniskā palīdzība, lai piekļūtu finansējumam; tāpēc 
uzsver vienotu kontaktpunktu nozīmi informācijas sniegšanā, konsultēšanā un spēju 
veidošanā vietējā, reģionālā un valsts līmenī;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt pilnīgu renovāciju, tostarp vēl vairāk stimulējot 
investīcijas siltumizolācijā un atjaunojamo energoresursu enerģijas integrēšanā, veicinot 
novatorisku būvmateriālu un sistēmu ražošanas spēju, izmantojot pētniecības un 
prasmju fondus tehnoloģiski neitrālā veidā, jo tie palīdz sniegt integrētus risinājumus, 
ko var izmantot, lai paātrinātu liela mēroga renovācijas projektus, un sasaistot 
hipotekāros aizdevumus, kas paredzēti pašreizēju neefektīvu ēku iegādei, ar dotācijām 
investēšanai pilnīgā energorenovācijā;

17. aicina nākamo prezidentvalsti Vāciju popularizēt integrētu ēku renovāciju un tās radītos 
papildu ieguvumus līdz ar jauno Leipcigas hartu, lai palīdzētu atgūties ES ekonomikai, 
jo īpaši MVU, un lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu cenas ziņā pieejamas un ērtas 
mājas ar augstu energoefektivitāti, kā arī atjaunojamo energoresursu enerģijas 
pieejamību;

18. norāda, ka iespējas pārbaudīt to izstrādājumu ekoloģiskās īpašības, kas nonāk Kopienas 
tirgū, jo īpaši no trešām valstīm, ir ierobežotas; tāpēc uzskata, ka ir jāuzrauga piegādes 
ķēdes un pie ES robežām jāņem vērā pašreizējie nosacījumi attiecībā uz izstrādājumu 
ieguvi, apstrādi un transportēšanu;

19. atzīst, ka klimata aspektā sertificētai koksnei ir potenciāls oglekļa piesaistīšanā un to 
būtu iespējams izmantot kā ilgtspējīgu būvmateriālu un oglekļietilpīgu materiālu 
aizstāšanai; uzsver, ka koksne, gan kā būvmateriāls, gan biomasa enerģijas ražošanai, 
būtu jāizmanto tikai ilgtspējīgas pieejamības robežās;

20. uzsver, ka digitālās tehnoloģijas var uzlabot ēku būvniecības un ekspluatācijas 
efektivitāti, tādējādi palīdzot sasniegt energoietaupījumu mērķus; mudina Komisiju 
atbalstīt kopīgu publiskā iepirkuma principu un noteikumu ieviešanu, lai digitalizētu 
ēku specifikācijas, arī saistībā ar energoefektivitāti;

21. norāda, ka pastāv šķēršļi investīcijām energoefektīvā renovācijā, piemēram, pretrunīgas 
intereses, lielas investīciju izmaksas, vidēji ilgs / ilgs atmaksāšanās laiks; mudina 
Komisiju izstrādāt uz tirgu balstītu politikas satvaru investīciju un vietējās inovācijas 
iniciatīvu stimulēšanai, jo īpaši saistībā ar Covid-19 krīzi un tās ietekmi uz publiskā un 
privātā sektora finansēm; pauž stingru pārliecību, ka jebkāds lielāks regulatīvais slogs 
vai īstermiņa izmaksas ir jāsaista ar ilgtermiņa finansiāliem stimuliem;

22. uzsver, ka ir jānodrošina atbalsts kultūras mantojuma ēku renovācijai to 
energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā, vienlaikus ievērojot saglabāšanas prasības un 
aizsargājot vēsturiskās ēkas;

23. norāda, ka klimata pārmaiņu ietekme un ārkārtēji laikapstākļi, piemēram, plūdi, liels 
vēja ātrums un karstuma viļņi jau šobrīd nodara ievērojamu kaitējumu ēkām; uzsver, ka 
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ir jānodrošina spēcīga saikne starp pielāgošanos un ietekmes mazināšanu ēku sektorā, 
radot īpašus stimulus investīcijām, ar kurām sasniedz abus mērķus;

24. atzīst ēku enerģijas uzkrāšanas potenciālu, ko nodrošina masīvi ēku komponenti.
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