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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže budovy predstavujú 40 % spotreby energie a 36 % emisií CO2 v EÚ a keďže viac 
ako 35 % budov EÚ je starších ako 50 rokov a 75 % je energeticky nehospodárnych, 
pričom ročná miera renovácií je v členských štátoch len 0,4 až 1,2 %;

B. keďže pandémia COVID-19 zdôraznila význam dôraznejších a koordinovanejších 
opatrení EÚ v oblasti zdravia, čo by sa malo prejaviť aj v politike v oblasti budov; 

1. víta oznámenie vlny renovácií v rámci európskej zelenej dohody; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby toto oznámenie predložila, tak ako bolo plánované, vzhľadom na jeho 
obrovský potenciál na stimulovanie skutočného a miestneho hospodárstva po 
COVID-19, pričom zároveň vytvára iné súvisiace prínosy, ako napríklad zlepšenie 
kvality ovzdušia a zníženie emisií skleníkových plynov a zdravotných rizík, v súlade s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a životného prostredia a Parížskou dohodou; víta cieľ 
Komisie, ktorým je aspoň zdvojnásobiť ročnú mieru renovácie existujúceho fondu 
budov a usilovať sa o dosiahnutie 3 %, a zdôrazňuje význam ročného cieľa renovácie 
verejných budov vo výške 3 %; vyzýva členské štáty, aby výrazne zintenzívnili plány 
rozsiahlej renovácie podľa národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NEKP) a 
dlhodobých stratégií renovácie (LTRS) s cieľom dosiahnuť dekarbonizovaný fond 
budov s budovami s takmer nulovou spotrebou energie v súlade s cieľmi Únie v oblasti 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050; vyzýva tie členské štáty, ktoré tak ešte 
neurobili, aby čo najskôr predložili svoje NEKP a LTRS ;

2. zdôrazňuje, že vlna renovácií by mala byť prioritnou oblasťou budúcich plánov 
hospodárskej obnovy, pretože má potenciál nielen zlepšiť energetickú efektívnosť, ale 
aj stimulovať hospodársku činnosť prostredníctvom podpory vysokokvalitných 
pracovných miest v odvetví stavebníctva, obnoviteľných zdrojov energie a MSP, 
urýchľovať obehovosť v odvetví stavebníctva a jeho dekarbonizáciu, bojovať proti 
energetickej chudobe a poskytovať zdravé, dôstojné, cenovo dostupné a vysoko 
efektívne budovy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci oživenia zabezpečili 
primerané financovanie a vypracovali jasné usmernenia o tom, ako dosiahnuť, aby 
budúca vlna renovácií bola úspešná;

3. zdôrazňuje, že opatrenia, ktoré sa majú prijať v rámci iniciatívy renovácie budov, by 
mali zohľadňovať rôzne okolnosti relevantné pre každý členský štát, ako je diverzita 
budov, vlastnícke štruktúry, poveternostné podmienky, energetické systémy a investičné 
príležitosti;

4. víta nový akčný plán Komisie pre obehové hospodárstvo, v ktorom sa zdôrazňuje úloha 
konštrukčných a stavebných materiálov pri vytváraní viac ako 35 % celkového 
množstva odpadu v EÚ a používaní približne 50 % všetkých vyťažených materiálov, a 
konštatuje, že mnohé stavebné materiály sú energeticky náročné a môžu mať vysokú 
uhlíkovú stopu; zdôrazňuje, že zavádzanie udržateľných a inovatívnych stavebných 
materiálov si vyžaduje vypracovanie harmonizovaných noriem, ktoré vytvoria jednotný 
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trh s týmito výrobkami; konštatuje, že v právnych predpisoch EÚ by sa mal uplatňovať 
racionalizovaný medziodvetvový prístup, pokiaľ ide o zhodnocovanie, recykláciu, 
opätovné použitie a posudzovanie životného cyklu stavebných materiálov, s 
prihliadnutím na ich vplyv vrátane trvácnosti, energie, efektívnosti zdrojových 
materiálov a nebezpečných látok, pričom by sa zároveň malo stimulovať používanie 
materiálov z miestnych zdrojov; zdôrazňuje, že počas všetkých fáz životného cyklu 
nových a existujúcich budov je potrebné optimálne riadenie vodných zdrojov, odpadu, 
energie a materiálnych zdrojov, a vyzýva Komisiu, aby tieto aspekty zohľadnila v 
nadchádzajúcej stratégii zastavaného prostredia;

5. domnieva sa, že vlna renovácie je príležitosťou na urýchlenie obehovosti v odvetví 
stavebníctva, a preto vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia ako súčasť 
akčného plánu pre obehové hospodárstvo a udržateľnej stratégie v oblasti životného 
prostredia; zdôrazňuje potrebu obmedziť stavebný a demolačný odpad; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili zavedenie systémov nakladania s odpadom a demolácie 
vrátane recyklácie alebo opätovného použitia stavebných materiálov a bezpečnej 
manipulácie, odstraňovania a nahradenia nebezpečných látok v tokoch odpadu; 
zdôrazňuje význam vývoja netoxických stavebných materiálov a vystupňovania 
nahrádzania rizikových látok s cieľom chrániť zdravie obyvateľov a pracovníkov, ako aj 
životné prostredie;

6. domnieva sa, že účtovanie stavebných emisií v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami 
(ETS) by si najprv vyžadovalo hlbšiu analýzu; vyjadruje výhrady týkajúce sa jeho 
možnej nákladovej efektívnosti a vplyvu;

7. domnieva sa, že by sa mal zaviesť systém označovania obehového hospodárstva 
založený na environmentálnych normách a kritériách pre materiály podľa ich potenciálu 
na nekomplikované a nízkoenergetické opätovné zaradenie do hodnotového reťazca, 
najmä zohľadňujúc úlohu druhotných surovín, ako aj nebezpečných látok; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam nadchádzajúcich konzultácií a preskúmania nariadenia o 
stavebných výrobkoch; zdôrazňuje úlohu ekologického verejného obstarávania 
udržateľných výrobkov pri podpore efektívneho využívania zdrojov a energetickej 
účinnosti; konštatuje, že existujúci prístup založený na vyhlásení o environmentálnych 
vlastnostiach výrobku sa musí rozšíriť a mal by sa použiť ako podklad pre posúdenie 
budovy, ako je rámec úrovne (úrovní) vytvorený Komisiou;

8. zdôrazňuje, že je nedostatok spoločných právnych predpisov EÚ o nakladaní so 
stavebným odpadom a odpadom z demolácií; konštatuje, že by sa mali vytvoriť systémy 
zberu a spätného prijímania a triediace zariadenia, aby sa zabezpečilo primerané a 
bezpečné nakladanie so všetkými stavebným odpadom; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
konkrétne opatrenia týkajúce sa týchto otázok ako súčasť akčného plánu pre obehové 
hospodárstvo a stratégie udržateľného zastavaného prostredia;

9. zdôrazňuje rozsah energetickej chudoby v celej EÚ, ktorý podľa odhadov postihuje až 
50 miliónov domácností; je presvedčený, že vlna renovácií a súvisiace nadchádzajúce 
iniciatívy by mali mať ako jeden zo základných cieľov ukončenie energetickej chudoby 
a zabezpečenie zdravých a bezpečných životných podmienok pre všetkých; víta zámer 
Komisie venovať osobitnú pozornosť renovácii energeticky chudobných domácností; 
zdôrazňuje, že verejný sektor musí byť lídrom v tejto oblasti; domnieva sa, že prijatie 
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opatrení na úsporu energie a energeticky účinných spotrebných návykov by mohlo 
výrazne znížiť energetickú chudobu a mohlo by prispieť k zvýšeniu potenciálu lepších 
zdravotných podmienok;

10. je presvedčený, že renovácie budov by mali prispievať aj k zlepšeniu kvality ovzdušia, 
bezpečnosti a zdravotných podmienok vo vnútri budov; opakuje svoju výzvu na 
zvýšenie noriem kvality ovzdušia v súlade s usmerneniami WHO a zdôrazňuje, že tieto 
normy by mali prispieť aj k zlepšeniu kvality ovzdušia v budovách, ako aj k tepelnej a 
vizuálnej kvalite vo vnútorných priestoroch;

11. zdôrazňuje, že mestá budú v lete v dôsledku zmeny klímy čoraz viac vystavené vyšším 
teplotám; okrem toho zdôrazňuje viacnásobné výhody riešení zelenej infraštruktúry, 
ktoré môžu priniesť zlepšenia v oblasti kvality ovzdušia, pohodlia a odolnosti voči 
zmene klímy, podstatne znížiť energetické požiadavky, pomôcť obnoviť vodný cyklus a 
podporiť mestskú biodiverzitu a zároveň prispievať k zásadám obehovosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby stimulovali využívanie prírodných a nízkouhlíkových 
stavebných materiálov a zavádzanie zelených strešných krytín a stien, chladných 
povrchov a iných pasívnych technológií počas veľkých stavebných renovácií a výstavby 
nových budov; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tieto úvahy a podporovala ekologické 
infraštruktúrne riešenia v rámci iniciatívy zameranej na renováciu;

12. uznáva potenciál systému pasov renovácie budov na zvyšovanie energetickej účinnosti 
fondu budov a pri poskytovaní dlhodobých plánov hĺbkovej obnovy vlastníkom; 
zdôrazňuje význam konsolidácie stavebných informácií v jednotnom digitálnom nástroji 
s cieľom prekonať súčasnú fragmentáciu na trhu; domnieva sa, že by to malo zahŕňať 
potenciál obehovosti materiálu, hodnotenie faktorov kvality vnútorného ovzdušia a 
robustné ukazovatele založené na existujúcich environmentálnych nástrojoch a 
normách; berie na vedomie potenciál harmonizovaných minimálnych noriem 
energetickej hospodárnosti pri zohľadnení rôznych miestnych podmienok, najmä 
klimatických podmienok a zdôrazňuje význam materiálových pasov a rozvoja 
celoeurópskej otvorenej normy pre informácie o obsahu stavebných výrobkov s cieľom 
podporiť používanie netoxických a recyklovateľných materiálov; konštatuje, že 
obehové hospodárstvo by malo prispieť k tomu, aby sa materiály využívali obehovo a 
aby sa posilnila recyklačná kapacita;

13. zdôrazňuje, že vlastníci domov, najmä z nízkopríjmových a energeticky chudobných 
skupín, bytové združenia a družstvá, poskytovatelia verejného bývania a miestne orgány 
by mali dostať podporu pri zvyšovaní klimatickej odolnosti fondu ich budov a 
zastavaného prostredia, napríklad prostredníctvom grantov alebo finančných nástrojov 
založených na zásade doplnkovosti finančných prostriedkov viacročného finančného 
rámca (VFR), rozpočtov členských štátov a zdrojov súkromného sektora;

14. zdôrazňuje úlohu skupiny Európskej investičnej banky pri poskytovaní pôžičiek, záruk 
a finančných nástrojov, ako sú nástroj Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) a 
nástroj na zabezpečenie inteligentného financovania inteligentných budov, a tiež v 
rámci investícii prostredníctvom InvestEU, ako aj v rámci Investičného plánu pre 
zelenú dohodu, pri financovaní malých, nákladovo efektívnych a sociálnych iniciatív a 
služieb týkajúcich sa obnovy sociálnych bytov; podporuje rozvoj flexibilných 
finančných platforiem s cieľom poskytnúť úplné riešenia, ktoré umožnia miestnym 
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bankám, finančným sprostredkovateľom a spoločnostiam poskytujúcim energetické 
služby zhromažďovať ich investície s cieľom mobilizovať atraktívne produkty 
financovania pre energiu z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť; berie na 
vedomie správu Európskeho dvora audítorov z 28. apríla 2020 o energetickej 
efektívnosti budov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri prideľovaní rozpočtových 
prostriedkov na projekty sa nezohľadňuje analýza nákladov a prínosov; vyzýva preto 
členské štáty, aby zohľadnili technické usmernenia Komisie týkajúce sa financovania; je 
znepokojený skutočnosťou, že Komisia nie je schopná posúdiť príspevok rozpočtu EÚ k 
cieľu EÚ v oblasti energetickej účinnosti, čo je následkom nedostatočného 
monitorovania, a preto vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie 
monitorovania;

15. zdôrazňuje, že úspech iniciatívy týkajúcej sa vlny renovácie budov závisí od zapojenia 
všetkých aktérov v hodnotovom reťazci; zdôrazňuje, že najmä menšie a stredné projekty 
si vyžadujú dodatočnú podporu a technickú pomoc pri prístupe k financovaniu; 
zdôrazňuje preto význam jednotných kontaktných miest pre poskytovanie informácií, 
poradenstva a budovania kapacít na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali hĺbkovú renováciu, a to aj 
prostredníctvom ďalšej stimulácie investícií do tepelnej izolácie a integrácie energie z 
obnoviteľných zdrojov, podpory priemyselnej kapacity inovatívnych stavebných 
materiálov a systémov prostredníctvom finančných prostriedkov na výskum a zručnosti 
technologicky neutrálnym spôsobom, keďže pomáhajú poskytovať integrované riešenia, 
ktoré možno využiť na urýchlenie rozsiahlych renovácií, a prepojením hypotekárnych 
úverov na nákup existujúcich neefektívnych budov s grantmi na investície do hĺbkovej 
energetickej renovácie;

17. vyzýva nadchádzajúce nemecké predsedníctvo Rady, aby podporovalo integrovanú 
renováciu budov a ich vedľajšie prínosy spolu s novou Lipskou chartou s cieľom 
pomôcť ekonomikám EÚ zotaviť sa, najmä MSP, a poskytnúť všetkým občanom 
cenovo dostupné, pohodlné a vysoko výkonné domy a prístup k energii z obnoviteľných 
zdrojov;

18. konštatuje, že možnosti overovania environmentálnych vlastností výrobkov 
vstupujúcich na trh Únie sú obmedzené, najmä výrobkov z tretích krajín; domnieva sa 
preto, že je nutné sledovať dodávateľské reťazce a na hraniciach EÚ kontrolovať 
aktuálne podmienky ťažby, spracovania a prepravy výrobkov;

19. uznáva potenciál certifikovaného dreva ako záchytu uhlíka z klimatického hľadiska a 
ako udržateľného stavebného materiálu, ktorý nahradí materiály s vysokými emisiami 
uhlíka; zdôrazňuje, že drevo ako stavebný materiál a ako biomasa vo výrobe energie by 
sa malo využívať len v medziach udržateľnej dostupnosti;

20. zdôrazňuje, že digitálne technológie môžu zefektívniť výstavbu a prevádzku budov a 
tým pomôcť pri dosahovaní cieľov úspor energie; vyzýva Komisiu, aby podporovala 
zavedenie spoločných zásad verejného obstarávania a pravidiel na digitalizáciu 
špecifikácií budov vrátane energetickej hospodárnosti;

21. poznamenáva, že existujú prekážky brániace investíciám v oblasti energeticky účinnej 
renovácie, ako sú oddelené stimuly, vysoké investičné náklady, strednodobá/dlhodobá 
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návratnosť; nabáda Komisiu, aby vypracovala trhový politický rámec na podporu 
investícií a miestnych inovačných iniciatív, najmä v dôsledku krízy COVID-19 a jej 
vplyvu na verejné a súkromné financie; je pevne presvedčený, že akékoľvek zvýšené 
regulačné zaťaženie alebo krátkodobé náklady musia byť spojené s dlhodobými 
finančnými stimulmi;

22. zdôrazňuje potrebu podpory pri obnove budov kultúrneho dedičstva na účely zlepšenia 
energetickej účinnosti pri dodržiavaní požiadaviek na ochranu a zachovanie budov 
kultúrneho dedičstva;

23. poznamenáva, že vplyv zmeny klímy a extrémne počasie, napríklad záplavy, vysoká 
rýchlosť vetra a vlny horúčav, už spôsobujú značné škody na budovách; zdôrazňuje, že 
treba zabezpečiť silné prepojenie medzi adaptáciou a zmierňovaním v sektore budov, 
čím sa vytvoria osobitné stimuly pre investície, ktoré dosiahnu oba ciele;

24. berie na vedomie potenciál budov v oblasti uskladňovania energie vďaka masívnym 
stavebným prvkom;
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RENEW Pascal CANFIN, Asger CHRISTENSEN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan 
HUITEMA, Ulrike MÜLLER, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, 
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR

ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine 
GRISET, Danilo Oscar LANCINI, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE

VERTS/ALE Margrete AUKEN, Michael BLOSS, Ciarán CUFFE, Bas EICKHOUT, Sven 
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