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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii i 36 % emisji CO2 
w UE, oraz mając na uwadze, że ponad 35 % budynków w UE ma ponad 50 lat, a 75 % 
jest nieefektywnych energetycznie, przy rocznym wskaźniku renowacji wynoszącym 
jedynie 0,4–1,2 % w państwach członkowskich;

B. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 uwidoczniła zapotrzebowanie na 
solidniejszą i lepiej skoordynowaną reakcję UE w dziedzinie zdrowia, co powinno 
znaleźć odzwierciedlenie także w polityce w zakresie nieruchomości; 

1. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie fali renowacji w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu; wzywa Komisję do przedstawienia jej zgodnie z założeniami, mając na 
uwadze ogromne możliwości, jakie otwiera pod względem pobudzenia gospodarki 
ogółem i na szczeblu lokalnym po pandemii COVID-19, przy jednoczesnym 
zapewnieniu innych korzyści, takich jak poprawa jakości powietrza i obniżenie emisji 
gazów cieplarnianych, które są celami Unii w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska 
oraz celami porozumienia paryskiego; z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji, jakim 
jest co najmniej podwojenie rocznego wskaźnika renowacji istniejących budynków i 
dążenie do osiągnięcia 3 %, oraz podkreśla znaczenie, jakie ma w przypadku budynków 
publicznych roczny cel dotyczący renowacji na poziomie 3 %; wzywa państwa 
członkowskie do znacznego przyspieszenia zakrojonych na szeroką skalę planów 
renowacji w ramach zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu 
oraz długoterminowych strategii renowacji w celu dekarbonizacji zasobów budynków i 
osiągnięcia niemal zerowego zużycia energii zgodnie z celami Unii w zakresie 
neutralności klimatycznej do 2050 r. ; wzywa te państwa członkowskie, które jeszcze 
tego nie uczyniły, do pilnego przedłożenia krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu oraz długoterminowych strategii renowacji;

2. podkreśla, że fala renowacji powinna stanowić priorytet w przyszłych planach naprawy 
gospodarczej, ponieważ może ona nie tylko przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej, ale również ożywić działalność gospodarczą poprzez wspieranie 
wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze budowlanym, w sektorach energii 
odnawialnej i MŚP, przyspieszyć obieg zamknięty w sektorze budowlanym i jego 
dekarbonizację, rozwiązać problem ubóstwa energetycznego oraz zapewnić zdrowe, 
solidne, przystępne cenowo budynki o wysokiej wydajności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w kontekście ożywienia gospodarczego zapewniły odpowiednie 
finansowanie oraz opracowały jasne wytyczne szczegółowo opisujące jak z 
powodzeniem prowadzić renowacje;

3. podkreśla, że działania, które należy podjąć w ramach inicjatywy na rzecz fali 
renowacji, powinny uwzględniać różne okoliczności właściwe dla każdego państwa 
członkowskiego, takie jak różnorodność budynków, strukturę własności, warunki 
pogodowe, systemy energetyczne i możliwości inwestycyjne;
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4. z zadowoleniem przyjmuje nowy plan działania Komisji na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym, w którym podkreślono rolę budownictwa i materiałów budowlanych 
w wytwarzaniu ponad 35 % wszystkich odpadów w UE i zużywaniu około 50 % 
wszystkich wydobywanych surowców, oraz zwraca uwagę, że wiele materiałów 
budowlanych charakteryzuje się energochłonnością i może mieć znaczący ślad 
węglowy; podkreśla, że wykorzystywanie zrównoważonych i innowacyjnych 
materiałów budowlanych wymaga opracowania zharmonizowanych norm tworzących 
jednolity rynek dla tych produktów; zauważa, że w prawodawstwie UE należy przyjąć 
uproszczone podejście międzysektorowe do odzyskiwania, recyklingu, ponownego 
użycia i oceny cyklu życia, uwzględniając wpływ materiałów budowlanych, w tym 
trwałość, energię wbudowaną, zasobooszczędność materiałów i substancje 
niebezpieczne, przy jednoczesnym zachęcaniu do stosowania materiałów pochodzących 
z źródeł lokalnych; podkreśla konieczność optymalnego gospodarowania wodą, 
odpadami, energią i zasobami materialnymi w całym cyklu życia nowych i istniejących 
budynków oraz wzywa Komisję do uwzględnienia tych aspektów w przyszłej strategii 
na rzecz środowiska zbudowanego;

5. uważa, że fala renowacji stanowi okazję do szybszego wdrożenia obiegu zamkniętego 
w sektorze budowlanym i w związku z tym wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych działań w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz strategii na rzecz zrównoważonego środowiska zbudowanego; podkreśla potrzebę 
ograniczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o wdrożenie systemów zrównoważonego recyklingu 
i zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, w tym recyklingu lub 
ponownego wykorzystania materiałów budowlanych, oraz o bezpieczne postępowanie 
z substancjami niebezpiecznymi, ich usuwanie i zastępowanie w strumieniach 
odpadów; podkreśla znaczenie opracowania nietoksycznych materiałów budowlanych 
oraz przyspieszenia zastępowania niebezpiecznych substancji w celu ochrony zdrowia 
mieszkańców i pracowników, a także środowiska;

6. uważa, że rozliczanie emisji z budynków w unijnym systemie handlu uprawnieniami do 
emisji (EU ETS) wymagałoby przede wszystkim głębszej analizy; wyraża zastrzeżenia 
co do jego możliwej opłacalności i wpływu;

7. uważa, że należy ustanowić system etykietowania dla gospodarki o obiegu zamkniętym, 
bazujący na normach i kryteriach środowiskowych dla materiałów i możliwości ich 
bezproblemowego ponownego wprowadzenia do łańcucha wartości przy niskim 
zużyciu energii, w szczególności uwzględniając rolę surowców wtórnych, a także 
substancji niebezpiecznych; podkreśla w związku z tym znaczenie zbliżających się 
konsultacji i przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych; podkreśla 
rolę zielonych zamówień publicznych na zrównoważone produkty w celu zwiększenia 
efektywnej gospodarki zasobami i poprawy efektywności energetycznej; zwraca uwagę, 
że obecne podejście zastosowane w deklaracji środowiskowej produktu należy 
poszerzyć i wykorzystać jako dane na potrzeby oceny budynków na wzór ram 
zrównoważonego budownictwa Level(s) opracowanych przez Komisję;

8. podkreśla, że nie istnieje wspólne prawodawstwo UE dotyczące gospodarowania 
odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi; zauważa, że należy stworzyć systemy 
gromadzenia i odbioru odpadów oraz obiekty sortujące w celu zapewnienia 
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odpowiedniego i bezpiecznego postępowania ze wszelkimi odpadami budowlanymi; 
wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych działań dotyczących tych kwestii 
w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategii na rzecz 
zrównoważonego środowiska zbudowanego;

9. podkreśla skalę ubóstwa energetycznego w UE, którą w UE ocenia się nawet na 
50 milionów gospodarstw domowych; uważa, że jednym z głównych celów fali 
renowacji i związanych z nią planowanych inicjatyw powinno być wyeliminowanie 
ubóstwa energetycznego i zapewnienie wszystkim zdrowych i bezpiecznych warunków 
życia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza zwrócić szczególną uwagę 
na renowację gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym; 
podkreśla, że sektor publiczny musi być liderem w tej dziedzinie; uważa, że przyjęcie 
środków służących oszczędzaniu energii i wypracowanie nawyków dotyczących 
efektywnego zużycia energii mogłoby przyczynić się do znacznego zmniejszenia 
ubóstwa energetycznego i poprawy warunków zdrowotnych;

10. uważa, że projekty renowacji budynków powinny również przyczyniać się do poprawy 
jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych; 
ponawia apel o podniesienie standardów jakości powietrza zgodnie z wytycznymi 
WHO i podkreśla, że powinny one również przyczynić się do poprawy jakości 
powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także jakości środowiska w pomieszczeniach pod 
względem komfortu cieplnego i wizualnego;

11. podkreśla, że w okresie letnim miasta będą doświadczać wyższych temperatur 
powodowanych zmianami klimatu; podkreśla wiele korzyści płynących z zielonych 
rozwiązań infrastrukturalnych, które mogą przyczynić się do poprawy jakości 
powietrza, komfortu i odporności na zmianę klimatu, znacznie zmniejszyć 
zapotrzebowanie na energię, przyczyniać się do realizacji zasad obiegu zamkniętego 
i wesprzeć różnorodność biologiczną w miastach, a jednocześnie przyczynić się do 
stosowania zasad obiegu zamkniętego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zachęcania do korzystania z naturalnych i niskoemisyjnych materiałów budowlanych 
oraz do stosowania zielonych dachów i ścian, chłodnych powierzchni i innych technik 
pasywnych podczas dużych renowacji i w nowych gmachach; wzywa Komisję do 
uwzględnienia tych rozważań i promowania zielonej infrastruktury w ramach 
inicjatywy na rzecz fali renowacji;

12. uznaje, że system paszportów renowacji budynków może przyczynić się do poprawy 
efektywności energetycznej zasobów budowlanych i zapewnienia właścicielom 
długoterminowego planu działania dotyczącego gruntownych renowacji; podkreśla 
znaczenie konsolidacji informacji dotyczących budynków w jednym narzędziu 
cyfrowym w celu przezwyciężenia obecnego rozdrobnienia rynku; podkreśla, że 
powinien on obejmować możliwość wprowadzania materiałów do obiegu zamkniętego, 
ocenę czynników wpływających na jakość powietrza w pomieszczeniach oraz 
miarodajne wskaźniki oparte na istniejących narzędziach i normach środowiskowych; 
odnotowuje potencjał zharmonizowanych minimalnych norm dotyczących 
efektywności energetycznej przy uwzględnieniu różnorodności warunków lokalnych, 
w szczególności warunków klimatycznych, i podkreśla znaczenie paszportów 
materiałów oraz opracowania ogólnounijnej normy dotyczącej informowania o składzie 
wyrobów budowlanych, aby zachęcać do stosowania materiałów nietoksycznych 
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i nadających się do recyklingu; zauważa, że gospodarka o obiegu zamkniętym powinna 
przyczynić się do zamkniętego obiegu materiałów i zwiększenia możliwości ich 
recyklingu;

13. podkreśla, że należy wspierać właścicieli lokali, szczególnie o niskich dochodach 
i dotkniętych ubóstwem energetycznym, towarzystwa i spółdzielnie mieszkaniowe, 
sektor budownictwa publicznego i władze lokalne w uodparnianiu budynków 
i środowiska zbudowanego na zmianę klimatu, na przykład za pomocą dotacji lub 
instrumentów finansowych opartych na zasadzie dodatkowości wieloletnich ram 
finansowych (WRF), z budżetów krajowych i źródeł sektora prywatnego;

14. podkreśla rolę Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w udzielaniu pożyczek, 
zapewnianiu gwarancji i instrumentów finansowych, takich jak instrument finansowania 
prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE) oraz instrument gwarancji 
inteligentnego finansowania na rzecz inteligentnych budynków, a także w ramach 
InvestEU oraz planu inwestycyjnego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w celu 
finansowania inicjatyw i usług w zakresie renowacji małych mieszkań i mieszkań 
socjalnych; popiera rozwój elastycznych platform finansowania w celu zapewnienia 
kompletnych rozwiązań, które pozwolą lokalnym bankom, pośrednikom finansowym 
i przedsiębiorstwom świadczącym usługi energetyczne połączyć inwestycje w celu 
zmobilizowania atrakcyjnych produktów finansowych do wspierania energii ze źródeł 
odnawialnych i efektywności energetycznej; odnotowuje sprawozdanie Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie efektywności 
energetycznej budynków; ubolewa, że przydział środków budżetowych na projekty nie 
uwzględnia analizy kosztów i korzyści; w związku z tym wzywa państwa członkowskie 
do uwzględnienia wytycznych technicznych Komisji w sprawie finansowania; wyraża 
zaniepokojenie, że Komisja nie jest w stanie dokonać oceny wkładu budżetu UE 
w osiąganie unijnego celu efektywności energetycznej ze względu na niedostateczne 
monitorowanie, w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań w celu 
usprawnienia monitorowania;

15. podkreśla, że powodzenie inicjatywy dotyczącej fali renowacji zależy od 
zaangażowania wszystkich podmiotów w łańcuchu wartości; podkreśla, że 
w szczególności mniejsze i średnie projekty wymagają dodatkowego wsparcia i pomocy 
technicznej w dostępie do finansowania; podkreśla w związku z tym znaczenie punktów 
kompleksowej obsługi udzielających informacji, porad i budowania zdolności na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania gruntownych renowacji, 
w tym przez dalsze pobudzanie inwestycji w termoizolację i integrację energii ze źródeł 
odnawialnych, promowanie potencjału przemysłowego innowacyjnych materiałów 
i systemów budowlanych za pośrednictwem funduszy na badania i rozwój umiejętności 
w sposób neutralny pod względem technologicznym, ponieważ przyczyniają się one do 
tworzenia zintegrowanych rozwiązań służących przyspieszeniu renowacji zakrojonych 
na dużą skalę, oraz poprzez powiązanie kredytów hipotecznych na zakup istniejących 
nieefektywnych energetycznie budynków z dotacjami na inwestycje w gruntowne 
renowacje budynków;

17. wzywa przyszłą niemiecką prezydencję Rady do promowania zintegrowanych 
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renowacji budynków i płynących z nich dodatkowych korzyści zgodnie z nową Kartą 
Lipską, aby pomóc w odbudowie gospodarek UE, w szczególności MŚP, i zapewnić 
wszystkim obywatelom przystępne cenowo, wygodne i wysoce efektywne 
energetycznie domy oraz dostęp do energii ze źródeł odnawialnych;

18. zauważa, że możliwości weryfikacji cech środowiskowych produktów trafiających na 
rynek wspólnotowy, zwłaszcza z krajów trzecich, są ograniczone; uważa zatem za 
konieczne śledzenie łańcuchów dostaw i uwzględnianie na granicy UE 
dotychczasowych uwarunkowań dotyczących wydobycia, przetworzenia i transportu 
produktów;

19. dostrzega potencjał certyfikowanego drewna jako pochłaniacza dwutlenku węgla 
z perspektywy klimatycznej oraz jako zrównoważonego materiału budowlanego 
będącego zamiennikiem materiałów, których produkcja wiąże się z wysokimi emisjami 
dwutlenku węgla; podkreśla, że drewno, zarówno jako materiał budowlany, jak 
i biomasę wykorzystywaną do wytwarzania energii należy stosować wyłącznie 
w granicach zrównoważonej dostępności;

20. podkreśla, że technologie cyfrowe mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności 
w przypadku budowy i eksploatacji budynków, wspierając tym samym osiąganie celów 
w zakresie oszczędności energii; wzywa Komisję, aby wsparła wprowadzenie 
wspólnych zasad udzielania zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących 
digitalizacji specyfikacji budowlanych, w tym charakterystyki energetycznej;

21. zauważa, że istnieją bariery dla inwestycji w renowacje zwiększające efektywność 
energetyczną, takie jak sprzeczność bodźców, wysokie koszty inwestycyjne, średni lub 
długi okres zwrotu z inwestycji; zachęca Komisję do opracowania ram polityki 
rynkowej w celu stymulowania inwestycji i lokalnych inicjatyw innowacyjnych, 
w szczególności w następstwie kryzysu COVID-19 oraz jego wpływu na finanse 
publiczne i prywatne; jest głęboko przekonany, że wszelkie zwiększone obciążenia 
regulacyjne lub koszty krótkoterminowe muszą być powiązane z długoterminowymi 
zachętami finansowymi;

22. podkreśla potrzebę wsparcia renowacji budynków stanowiących dziedzictwo kulturowe 
w celu poprawy ich efektywności energetycznej przy jednoczesnym poszanowaniu 
wymogów konserwacyjnych i zapewnieniu ochrony historycznego charakteru 
budynków;

23. zwraca uwagę, że skutki zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak 
powodzie, silne wiatry i fale upałów, już teraz znacząco szkodzą budynkom; podkreśla 
potrzebę zapewnienia silnego powiązania między łagodzeniem zmiany klimatu 
i przystosowywaniem się do niej w sektorze budownictwa, przy jednoczesnym 
stworzeniu szczególnych zachęt do inwestycji zapewniających osiągnięcie obu tych 
celów;

24. dostrzega potencjał budynków w magazynowaniu energii dzięki masywnej konstrukcji.
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