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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat gebouwen goed zijn voor 40 % van het energieverbruik en 36 % van 
de CO2-emissies in de EU, en overwegende dat meer dan 35 % van de gebouwen van de 
EU ouder dan 50 jaar is en dat 75 % van de gebouwen energie-inefficiënt is, met een 
jaarlijks renovatiepercentage in de lidstaten van slechts 0,4 tot 1,2 %;

B. overwegende dat de COVID-19-pandemie het belang heeft onderstreept van een sterker 
en beter gecoördineerd optreden van de EU op het gebied van gezondheid, en dat dit 
ook tot uiting moet komen in het gebouwenbeleid; 

1. verwelkomt de aankondiging van een renovatiegolf als onderdeel van de Europese 
Green Deal; verzoekt de Commissie met klem deze renovatiegolf als gepland te 
presenteren, gezien de aanzienlijke mogelijkheden die deze biedt om de reële en lokale 
economie na de COVID-19-pandemie te stimuleren, en tegelijkertijd andere 
nevenvoordelen te genereren zoals verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering 
van broeikasgasemissies en gezondheidsrisico’s, overeenkomstig de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie en de Overeenkomst van Parijs; is ingenomen met de 
doelstelling van de Commissie om het jaarlijkse renovatiepercentage van het bestaande 
gebouwenbestand ten minste te verdubbelen en naar 3 % te streven, en onderstreept het 
belang van het jaarlijkse streefcijfer van 3 % voor de renovatie van openbare gebouwen; 
verzoekt de lidstaten grootschalige renovatieplannen in het kader van de nationale 
energie- en klimaatplannen en langetermijnstrategieën inzake renovatie aanzienlijk op te 
schalen om een koolstofvrij gebouwenbestand met bijna-energieneutrale gebouwen te 
realiseren, overeenkomstig de doelstellingen van de Unie om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken; roept de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan op hun 
nationale energie- en klimaatplannen en langetermijnstrategieën inzake renovatie met 
spoed in te dienen;

2. onderstreept dat de renovatiegolf een prioritair terrein moet zijn voor toekomstige 
economische herstelplannen, omdat deze niet alleen het potentieel heeft de energie-
efficiëntie te verbeteren, maar ook de economische activiteit te stimuleren door de 
bevordering van hoogwaardige werkgelegenheid in de bouwsector, de sector 
hernieuwbare energie en in kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s), de circulariteit en 
decarbonisatie in de bouwsector te versnellen, energiearmoede te bestrijden en te zorgen 
voor gezonde, fatsoenlijke, betaalbare en goed presterende gebouwen; verzoekt de 
Commissie in de context van het herstel te zorgen voor toereikende financiering en 
duidelijke richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen waarin uiteen wordt gezet hoe de 
toekomstige renovatiegolf tot een goed einde kan worden gebracht;

3. benadrukt dat bij de maatregelen die moeten worden genomen in het kader van het 
renovatiegolf-initiatief, rekening moet worden gehouden met de verschillende 
omstandigheden die voor elke lidstaat van belang zijn, zoals de diversiteit van het 
gebouwenbestand, eigendomsstructuren, weersomstandigheden, energiesystemen en 
investeringsmogelijkheden;
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4. is ingenomen met het nieuwe actieplan voor de circulaire economie van de Commissie, 
waarin gewezen wordt op het feit dat de bouw en de sector bouwmaterialen 
verantwoordelijk zijn voor 35 % van de totale afvalberg in de EU en voor ongeveer 
50 % van het gebruik van alle gewonnen materialen, en merkt op dat veel 
bouwmaterialen energie-intensief zijn en een hoge CO2-voetafdruk kunnen hebben; 
onderstreept dat het gebruik van duurzame en innovatieve bouwmaterialen de 
uitwerking van geharmoniseerde normen noodzakelijk maakt zodat er één markt voor 
deze producten ontstaat; merkt op dat ten aanzien van terugwinning, recycling, 
hergebruik en de levenscyclusbeoordeling van bouwmaterialen in de EU-wetgeving 
voor een gestroomlijnde sectoroverschrijdende aanpak moet worden gekozen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de ingebedde impact ervan, met inbegrip van 
duurzaamheid, ingebedde energie, grondstofefficiëntie en gevaarlijke stoffen, en 
tegelijkertijd het gebruik van lokale grondstoffen moet worden aangemoedigd; 
onderstreept dat een optimaal beheer van water, afval, energie en materiële 
hulpmiddelen noodzakelijk is in de gehele levenscyclus van nieuwe en bestaande 
gebouwen en verzoekt de Commissie deze aspecten mee te nemen in de komende 
strategie voor de bebouwde omgeving;

5. is van oordeel dat de renovatiegolf de kans biedt om de circulariteit in de bouwsector te 
versnellen en verzoekt de Commissie daarom concrete maatregelen voor te stellen in het 
kader van het actieplan voor de circulaire economie en de strategie voor een duurzame 
bebouwde omgeving; onderstreept de noodzaak om afval in de bouw- en sloopsector te 
verminderen; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat er 
afvalbeheer- en sloopregelingen voorhanden zijn, onder meer voor de recycling of het 
hergebruik van bouwmaterialen en voor de veilige omgang met en verwijdering en 
vervanging van gevaarlijke stoffen in afvalstromen; onderstreept het belang van de 
ontwikkeling van niet-toxisch bouwmateriaal en de snellere vervanging van gevaarlijke 
stoffen om de gezondheid van bewoners en werknemers, alsmede het milieu te 
beschermen;

6. is van mening dat de boekhouding van de emissies van gebouwen in het kader van de 
EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) eerst grondiger moet worden 
geanalyseerd; uit zijn bedenkingen over de mogelijke kosteneffectiviteit en impact 
ervan;

7. is van oordeel dat er een etiketteringssysteem voor de circulaire economie moet worden 
vastgesteld, met milieunormen en criteria voor materialen op basis van hun potentieel 
om probleemloos en met een laag energieverbruik in de waardeketen te worden gere-
integreerd, met inachtneming van met name de rol van secundaire grondstoffen en van 
gevaarlijke stoffen; onderstreept in dit verband het belang van de aanstaande 
raadpleging en herziening van de bouwproductenverordening; onderstreept het belang 
van groene overheidsopdrachten voor duurzame producten bij het vergroten van de 
grondstoffen- en energie-efficiëntie; merkt op dat de bestaande aanpak op basis van 
milieuproductverklaringen moet worden verruimd en dient te worden gebruikt als input 
voor gebouwenbeoordelingen, zoals het geval is bij het door de Commissie ontwikkelde 
Level(s)-kader;

8. benadrukt het ontbreken van gemeenschappelijke EU-wetgeving betreffende de 
verwerking van bouw- en sloopafval; merkt op dat er inzamelings- en retoursystemen 
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en sorteerinrichtingen dienen te worden opgezet om de juiste en veilige omgang met al 
het bouwafval te waarborgen; verzoekt de Commissie concrete maatregelen ten aanzien 
van deze kwesties voor te stellen in het kader van het actieplan voor de circulaire 
economie en de strategie voor een duurzame bebouwde omgeving;

9. onderstreept de mate van energiearmoede in de EU, die naar schatting 50 miljoen 
huishoudens treft; is van mening dat een van de kerndoelstellingen van de renovatiegolf 
en de verwachte, daarmee verband houdende initiatieven moet zijn een eind te maken 
aan de energie-armoede en gezonde en veilige levensomstandigheden voor iedereen te 
waarborgen; is ingenomen met het voornemen van de Commissie om bijzondere 
aandacht te schenken aan de renovatie van energiearme huishoudens; benadrukt dat de 
overheidssector op dit gebied de toon moet aangeven; is van mening dat de vaststelling 
van energiebesparende maatregelen en energie-efficiënte consumptiegewoonten de 
energiearmoede aanzienlijk zou kunnen verminderen en zou kunnen bijdragen tot een 
groter potentieel voor een betere gezondheidstoestand;

10. is van mening dat de renovatie van gebouwen moet bijdragen aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit binnen en van de veiligheid en aan een betere gezondheidstoestand; 
herhaalt zijn oproep om de luchtkwaliteitsnormen in overeenstemming te brengen met 
de richtsnoeren van de WHO, en benadrukt dat deze ook moeten bijdragen tot een 
verbetering van de luchtkwaliteit binnen en van de thermische en visuele kwaliteit van 
het binnenmilieu;

11. wijst erop dat steden in toenemende mate te maken zullen krijgen met stijgende 
zomertemperaturen als gevolg van de klimaatverandering; wijst voorts op de vele 
voordelen van groene infrastructuuroplossingen, die de luchtkwaliteit, het comfort en de 
klimaatbestendigheid kunnen verbeteren, de energiebehoeften aanzienlijk kunnen 
beperken, de watercyclus kunnen helpen herstellen en de biodiversiteit in steden kunnen 
ondersteunen, en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de beginselen van 
circulariteit; verzoekt de Commissie en de lidstaten het gebruik van natuurlijke 
bouwmaterialen met een laag koolstofgehalte, groene daken en muren, koele 
oppervlakken en andere passieve technieken te stimuleren bij grote renovatie- en 
nieuwbouwprojecten; verzoekt de Commissie hiermee rekening te houden en 
oplossingen op het gebied van groene infrastructuur te stimuleren in het renovatiegolf-
initiatief;

12. erkent dat de regeling voor gebouwrenovatiepaspoorten kan bijdragen tot een 
verbetering van de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand en ervoor kan zorgen 
dat eigenaren beschikken over een stappenplan voor grondige renovaties voor de lange 
termijn; benadrukt hoe belangrijk het is om informatie over gebouwen in één enkel 
digitaal instrument te consolideren om de huidige versnippering van de markt tegen te 
gaan; is van oordeel dat dit ook betrekking zou moeten hebben op het 
circulariteitspotentieel van materialen, de evaluatie van factoren die van invloed zijn op 
de luchtkwaliteit binnen en op robuuste indicatoren op basis van bestaande milieu-
instrumenten en -normen; wijst op het potentieel van geharmoniseerde minimumnormen 
inzake energieprestaties, met inachtneming van uiteenlopende plaatselijke 
omstandigheden, en onderstreept het belang van materiaalpaspoorten en de 
ontwikkeling van een EU-brede open norm voor informatie over de samenstelling van 
bouwproducten om het gebruik van niet-toxische en recyclebare materialen te 
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bevorderen; merkt op dat de circulaire economie moet bijdragen tot het circulair maken 
van materialen en het vergroten van de recyclingcapaciteit;

13. beklemtoont dat huiseigenaren, met name eigenaren van energiearme huizen en met een 
laag inkomen, woningbouwverenigingen en -coöperaties, aanbieders van openbare 
huisvesting en lokale overheden steun moeten krijgen bij het klimaatbestendig maken 
van hun gebouwen en hun bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies 
of financiële instrumenten op basis van de additionaliteit van de financiering in het 
kader van het meerjarig financieel kader (MFK), nationale budgetten en bronnen in de 
particuliere sector;

14. onderstreept de rol van de Europese Investeringsbankgroep bij het verstrekken van 
leningen, garanties en financiële instrumenten, zoals het instrument voor de particuliere 
financiering van energie-efficiëntie (PF4EE) en de garantiefaciliteit in het kader van 
slimme financiering voor slimme gebouwen, alsmede investeringen via InvestEU en het 
investeringsplan voor een duurzaam Europa, ter financiering van kleinschalige, 
kosteneffectieve en sociale renovatie-initiatieven en -diensten; steunt de ontwikkeling 
van flexibele financieringsplatforms om complete oplossingen te bieden waarmee lokale 
banken, financiële intermediairs en energiedienstverleners hun investeringen kunnen 
bundelen teneinde aantrekkelijke financiële producten beschikbaar te kunnen stellen 
voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; neemt kennis van het verslag van de 
Europese Rekenkamer (ERK) van 28 april 2020 over de energie-efficiëntie in 
gebouwen; betreurt dat bij de toewijzing van middelen aan projecten geen rekening 
wordt gehouden met een kosten-batenanalyse; roept de lidstaten daarom op de 
technische richtsnoeren voor financiering van de Commissie in acht te nemen; is 
bezorgd over het feit dat de Commissie de bijdrage van de EU-begroting aan de 
energie-efficiëntiedoelstelling van de EU vanwege gebrekkig toezicht niet kan 
beoordelen en verzoekt de Commissie daarom maatregelen te treffen om het toezicht te 
verbeteren;

15. benadrukt dat het succes van het renovatiegolf-initiatief afhangt van de betrokkenheid 
van alle actoren in de waardeketen; onderstreept dat met name kleinere en middelgrote 
projecten extra steun en technische bijstand nodig hebben om toegang te krijgen tot 
financiering; benadrukt daarom het belang van éénloketsystemen voor het verstrekken 
van informatie, advies en capaciteitsopbouw op lokaal, regionaal en nationaal niveau;

16. roept de Commissie en de lidstaten op om grondige renovaties te bevorderen, onder 
andere door investeringen in thermische isolatie en integratie van hernieuwbare energie 
te stimuleren, door de industriële capaciteit voor innovatieve bouwmaterialen en -
systemen te bevorderen via onderzoeks- en vaardighedenfondsen op een technologisch 
neutrale wijze, aangezien zij bijdragen tot geïntegreerde oplossingen die kunnen worden 
gebruikt om grootschalige renovaties te versnellen, en door hypotheekleningen te 
koppelen aan de aankoop van bestaande inefficiënte gebouwen met subsidies voor 
investeringen in grondige renovaties;

17. verzoekt het aantredende Duitse voorzitterschap van de Raad zich sterk te maken voor 
geïntegreerde renovaties van gebouwen en de bijbehorende nevenvoordelen, naast het 
nieuwe Handvest van Leipzig om de economieën van de EU, met name kmo’s, te 
helpen de crisis te boven te komen, en om te voorzien in betaalbare, comfortabele en 
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goed presterende woningen en toegang tot hernieuwbare energie voor alle burgers;

18. merkt op dat er weinig mogelijkheden zijn om de milieueigenschappen te controleren 
van de producten die de gemeenschappelijke markt binnenkomen, met name vanuit 
derde landen; acht het daarom noodzakelijk om toezicht te houden op 
toeleveringsketens en aan de EU-grenzen rekening te houden met de huidige 
omstandigheden waaronder producten worden gewonnen, verwerkt en vervoerd;

19. ziet vanuit klimaatoogpunt het potentieel van gecertificeerd hout als koolstofput en als 
duurzaam bouwmateriaal en vervanging van koolstofintensieve materialen; onderstreept 
dat hout als bouwmateriaal en als biomassa voor energieopwekking uitsluitend dient te 
worden gebruikt binnen de grenzen van de duurzame beschikbaarheid;

20. beklemtoont dat digitale technologieën de bouw en exploitatie van gebouwen efficiënter 
kunnen maken, en zodoende kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor energiebesparing; verzoekt de Commissie dringend om de invoering 
van gemeenschappelijke beginselen voor overheidsaanbestedingen en regels voor de 
digitalisering van bouwspecificaties te ondersteunen, onder meer met betrekking tot 
energieprestaties;

21. merkt op dat er belemmeringen zijn voor investeringen in energie-efficiënte renovatie, 
zoals gescheiden prikkels, hoge investeringskosten en een middellange/lange 
terugverdientijd; moedigt de Commissie aan een op de markt gebaseerd beleidskader te 
ontwikkelen om investeringen en lokale innovatie-initiatieven te stimuleren, met name 
in de nasleep van de COVID-19-crisis en de gevolgen ervan voor particuliere en 
overheidsfinanciering; is er sterk van overtuigd dat elke verzwaring van de regeldruk of 
toename van de kortetermijnkosten gepaard moet gaan met financiële prikkels voor de 
lange termijn;

22. benadrukt dat er steun beschikbaar moet zijn voor de renovatie, met het oog op energie-
efficiëntieverbeteringen, van gebouwen die tot het cultureel erfgoed behoren, met 
inachtneming van de instandhoudingseisen en bescherming van erfgoedgebouwen;

23. merkt op dat de effecten van de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, 
zoals overstromingen, sterke winden en hittegolven, nu al grote schade aan gebouwen 
veroorzaken; benadrukt dat een sterke koppeling tussen aanpassing en beperking in de 
gebouwensector noodzakelijk is, door het instellen van specifieke prikkels voor 
investeringen die beide doelstellingen dienen;

24. erkent dat het gebruik van massieve gebouwonderdelen mogelijkheden biedt voor de 
opslag van energie in gebouwen.
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