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Grozījums Nr. 1
Romana Jerković
Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, ka tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; uzsver, ka renovācijas vilnim un 
atveseļošanas plānam attiecībā uz 
laikposmu pēc Covid-19 krīzes ir pilnībā 
jāatbilst Savienības mērķiem klimata un 
vides jomā; aicina dalībvalstis pastiprināt 
liela mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP); atgādina, ka ēkas patērē 
40 % enerģijas un ka saskaņā ar 
paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 
pašreizējo renovācijas līmeni vajadzēs 
vismaz divkāršot, lai sasniegtu ES mērķus 
energoefektivitātes un klimata jomā; 
aicina dalībvalstis būtiski palielināt 
renovācijas rādītājus no pašreizējiem 
0,4 % līdz 1,2 %; uzsver, ka ēku un 
būvniecības nozarēm būtu pilnībā jāpalīdz 
sasniegt Savienības pārskatītos mērķus 
klimata jomā atbilstīgi Klimata aktam;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
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kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

kursa; atgādina — Eiropas Savienībā ēkas 
patērē aptuveni 40 % enerģijas un rada 
36 % CO2 emisiju; atgādina, ka 75 % ēku 
nav energoefektīvas, 40 miljoni eiropiešu 
nevar pareizi apsildīt savas mājas ziemā 
un 98 miljoni nevar tās pareizi atvēsināt 
vasarā; atgādina, ka pašreizējais ES ēku 
renovācijas līmenis ir aptuveni 1 % gadā; 
uzskata, ka renovācijas politika ir 
jāiekļauj globālajā pilsētu plānošanā ar 
mērķi samazināt pilsētu tīkla oglekļa 
pēdu; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, ka tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis ievērot Parīzes 
nolīgumu, ar ko klimata sasilšanu 
ierobežo līdz 1,5 °C, pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus, lai sasniegtu 
ikgadējo renovācijas rādītāju vismaz 3 % 
apmērā, balstoties uz vienu iespēju, bet 
pabeigtu renovāciju, kurai ir visefektīvākā 
"enerģijas/izmaksu ietaupījumu" likme 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem (NEKP);

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; uzsver, ka būtu jānodrošina sevišķi 
energoefektīvs un dekarbonizēts ēku 
fonds, ievērojami samazinot enerģijas 
pieprasījumu, vienlaikus apmierinot visu 
atlikušo pieprasījumu ar atjaunojamo 
enerģiju nolūkā nodrošināt atbilstību 
mērķim ierobežot globālo sasilšanu līdz 
1,5 oC; mudina Komisiju iesniegt 
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plāniem (NEKP); renovācijas viļņa stratēģiju, kā plānots, 
ņemot vērā, ka tas ir viens no galvenajiem 
atveseļošanas plāna elementiem laikposmā 
pēc Covid-19 krīzes; atgādina Komisijai, 
ka līdz ar to ir jāveic konkrēti 
likumdošanas pasākumi, jānodrošina 
atbilstoši fondi un dzimumu ziņā 
līdzsvarotas prasmju veidošanas 
programmas, kas paredzētas arī 
jauniešiem; aicina dalībvalstis pastiprināt 
integrētus liela mēroga pilnīgas 
renovācijas pasākumus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP) un steidzami iesniegt 
savas ilgtermiņa renovācijas stratēģijas 
(IRS); prasa regulāri augšupvērsti 
pārskatīt stratēģiju un plānu vērienīguma 
līmeni, lai uzraudzītu vides, klimata un 
tehnoloģiju attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un mērķi ierobežot globālo 
sasilšanu līdz ne vairāk kā 1,5 °C, ņemot 
vērā, ka tas ir viens no galvenajiem 
atveseļošanas plāna elementiem laikposmā 
pēc Covid-19 krīzes, kā arī pienācīgs 
līdzeklis mūsu ēku fonda 
energoefektivitātes un savienojamības 
panākšanai ilgtermiņa ilgtspējības un 
enerģijas apritīguma interesēs; aicina 
dalībvalstis pastiprināt liela mēroga 
renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP), lai, vēlākais, līdz 
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2050. gadam sasniegtu gandrīz nulles 
enerģijas patēriņu ēkām;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Radan Kanev

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, ka tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP); uzsver, cik svarīgi ir 
pasākumi visu esošo ēku integrētai 
renovācijai, lai nodrošinātu, ka tajās 
izmanto atjaunojamos energoresursus un 
tās ir sevišķi energoefektīvas un viedas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā tā milzīgo 
potenciālu laikposmā pēc Covid-19 krīzes 
stimulēt reālo un vietējo ekonomiku, 
vienlaikus radot arī citus papildu 
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mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

ieguvumus, piemēram, labāku gaisa 
kvalitāti, kā arī mazākas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un veselības apdraudējumu; 
aicina dalībvalstis pastiprināt liela mēroga 
renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP), lai panāktu, ka ēku 
fonds pēc iespējas drīzāk kļūst sevišķi 
energoefektīvs un klimatneitrāls;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļa no Eiropas zaļā 
kursa, kas ļaus sasniegt vairākus no ES 
galvenajiem mērķiem, tostarp palielināt 
energoefektivitāti, ietaupīt CO2 un 
samazināt enerģētisko nabadzību; mudina 
Komisiju šo paziņojumu iesniegt, kā 
plānots, ņemot vērā, ka tas ir viens no 
galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP) un ilgtermiņa 
renovācijas stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. ņem vērā paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo iniciatīvu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, ka tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; tomēr uzskata, ka ir pārāk 
vērienīgi cerēt, ka renovācijas vilnis 
sāksies, atjaunojot budžeta ierobežojumus 
un ievērojot spēkā esošo neproduktīvo 
monetāro un budžeta politiku;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, ka tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP); atzīmē, ka 
energoefektivitātes atjaunošana ir pirmais 
solis ceļā uz klimata ziņā neitrālu 
energosistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa, lai ievērojami palielinātu 
energoefektivitāti ES; mudina Komisiju šo 
paziņojumu iesniegt, kā plānots, ņemot 
vērā, ka tas ir viens no galvenajiem 
atveseļošanas plāna elementiem laikposmā 
pēc Covid-19 krīzes; aicina dalībvalstis 
pastiprināt liela mēroga renovācijas plānus 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem (NEKP);

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, ka tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP) un īstenot šo programmu 
kā daļu no atveseļošanas plāna laikposmā 
pēc Covid-19 krīzes;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, kas tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP);

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par 
renovācijas vilni kā daļu no Eiropas zaļā 
kursa; mudina Komisiju šo paziņojumu 
iesniegt, kā plānots, ņemot vērā, ka tas ir 
viens no galvenajiem atveseļošanas plāna 
elementiem laikposmā pēc Covid-19 
krīzes; aicina dalībvalstis pastiprināt liela 
mēroga renovācijas plānus saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem (NEKP) un ilgtermiņa 
renovācijas stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka vajadzīgā renovācijas 
viļņa īstenošanai būs nepieciešami 
nepieredzēti lieli ieguldījumi, un tie būtu 
jāsagādā priekšlaikus;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz labu praksi dalībvalstīs, 
kas ēku renovācijas programmām 
izmanto ETS ieņēmumus, un aicina 
Komisiju izpētīt, vai būtu iespējams 
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pieprasīt visām dalībvalstīm izmantot ETS 
ieņēmumus, lai palielinātu ēku 
energoefektivitāti, tostarp aizsargātu 
mehānismus pret svārstībām, kā arī izpētīt 
iespēju ES līmenī šādiem mērķiem atvēlēt 
daļu no vairāksolīšanā gūtajiem 
ieņēmumiem1a; pauž bažas par ideju ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 
iekļaut ēku emisijas, jo šādi priekšlikumi 
liek apšaubīt izmaksu efektivitāti, varētu 
atņemt atbildību par valsts rīcību un radīt 
lielākus enerģijas rēķinus iedzīvotājiem;
_________________
1a "Carbon leverage: Investing Europe’s 
carbon revenues in energy efficiency" 
(Oglekļa piesaistīšana. Eiropas oglekļa 
radīto ienākumu ieguldīšana 
energoefektivitātē), Catharina Wiese, 
Richard Cowart un Jan Rosenow, 
2018. gada Regulatīvās palīdzības 
projekts.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka renovācijas vilnis ir 
iespēja paātrināt apriti būvniecībā, jo 
īpaši izstrādājot savākšanas un 
atgriešanas shēmas, garantējot piemērotu 
un drošu rīcību attiecībā uz visām precēm 
un materiāliem, kā arī to atkārtotu 
izmantošanu un pārstrādi no ēku 
nojaukšanas un būvniecības 
sekundārajām plūsmām, izvirzot prasību 
veikt ēku nojaukšanas revīziju, lai 
noteiktu bīstamo vielu klātbūtni atkritumu 
plūsmās, saskaņojot prasības, kas izriet no 
valsts tiesību aktiem atkritumu jomā, un 
veicinot pārstrādātu vai atjaunojamu 
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materiālu izmantošanu izstrādājumos; 
aicina Komisiju rīcības plānā pārejai uz 
aprites ekonomiku un ilgtspējīgas 
apbūvētas vides stratēģijā ierosināt 
konkrētus pasākumus šajos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž bažas par Komisijas nodomu 
iekļaut ēku emisijas ES ETS, ņemot vērā, 
ka tirgus instruments nenovērsīs esošos 
šķēršļus ēku renovācijai, piemēram, 
pretrunīgas intereses vai informācijas 
trūkumu; turklāt tas varētu radīt 
laikietilpīgu procesu, kas varētu palielināt 
ēkas iemītnieku enerģijas rēķinus un 
novirzīt atbildību par ēku emisiju 
samazināšanu no valsts uz privāto 
sektoru;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka renovācijas vilnim ir 
jābūt nākamo ekonomikas atveseļošanas 
plānu prioritātei, veicinot vietējās 
darbavietas, ļaujot attīstīties vietējai 
ekonomikai, vienlaikus dekarbonizējot 
nozari un nodrošinot iedzīvotājiem 
veselīgas ēkas ar zemiem enerģijas 
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rēķiniem; tādēļ saistībā ar ekonomikas 
atveseļošanos aicina Komisiju izstrādāt 
skaidras pamatnostādnes dalībvalstīm, 
kurās norāda, kā panākt nākotnes 
renovācijas viļņa sekmīgu rezultātu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ar ēku renovāciju 
saistītās problēmas dažādās dalībvalstīs ir 
atšķirīgas, jo atšķiras klimatiskie apstākļi, 
energosistēmas, ēku konstrukcijas, 
īpašumtiesību struktūra, ieguldījumu 
iespējas utt.; tādēļ aicina Komisiju savās 
darbībās ņemt šīs atšķirības vērā un 
pielāgot savus plānus valstu problēmām 
un spējām;

Or. pl

Grozījums Nr. 19
Romana Jerković

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver ilgtermiņa renovācijas 
stratēģiju (IRS) būtisko nozīmi, lai 
sasniegtu dekarbonizētu ēku fondu ar 
gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkām un 
nodrošinātu dalībvalstu gatavību 
palielināt renovācijas mērķus, uzskata, ka 
IRS ir jāsaskaņo ar vērienīgākiem 
mērķiem klimata jomā un mērķi līdz 
2050. gadam nodrošināt 
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klimatneitralitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver renovācijas viļņa potenciālu 
stimulēt saimniecisko darbību, veicinot 
kvalitatīvu nodarbinātību būvniecības un 
atjaunojamās enerģijas nozarēs, lai 
paātrinātu apritīgumu būvniecības 
nozarē, un atbalstot mazos un vidējos 
uzņēmumus, novēršot enerģētisko 
nabadzību un nodrošinot veselīgas, 
pienācīgas, cenas ziņā pieejamas un 
energoefektīvas ēkas;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka prioritāte jāpiešķir 
siltumizolācijai un ka pārējām apkures un 
dzesēšanas vajadzībām, kā arī citu 
patēriņa preču vajadzībām pēc iespējas 
vairāk jāizmanto atjaunojamā enerģija;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka ar renovācijas vilni 
vajadzētu būtiski veicināt sociāli 
ekonomiskās tiesības, tostarp tiesības uz 
mājokli, tiesības izmantot atjaunojamo 
enerģiju un tiesības uz pienācīgiem dzīves 
apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka nesen veiktā pētījumā 
Eiropas Komisija ir aprēķinājusi, ka gada 
vidējais enerģijas atjaunošanas rādītājs 
ES ir 1 % un ka pilnīga 
energoefektivitātes atjaunošana veido 
tikai 12 % no visiem renovācijas 
pasākumiem, uzsver, ka tas ir mazāk par 
nepieciešamo 3 % ikgadējo 
energoefektivitātes atjaunošanas 
īpatsvaru gadā un krietni mazāk par 
nepieciešamo renovācijas pilnīgumu, lai 
līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitralitāti; atgādina, ka saskaņā ar 
Komisijas sniegto informāciju ēku 
renovācija atspoguļo lielāko ieguldījumu 
trūkumu ES mērķu sasniegšanai klimata 
un enerģētikas jomā nākamajos 10 gados;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Romana Jerković

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
atgādinājusi, cik svarīga ir stingrāka un 
saskaņotāka Savienības rīcība veselības 
jomā; uzskata, ka tas būtu jāatspoguļo arī 
būvniecības nozarē tādās jomās kā gaisa 
kvalitāte; atgādina, ka renovācijas vilnis 
var būt svarīgs instruments cilvēku 
veselības uzlabošanai un labklājības 
vairošanai, vienlaikus samazinot ēku 
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka efektīva un taisnīga 
renovācijas viļņa nodrošināšanai būs 
nepieciešama fiskālā elastība un 
atkāpšanās no neoliberālā finansēšanas 
modeļa; uzskata, ka Komisijai 
nevajadzētu būt pārņemtai ar deficītu, ja 
tā dēļ dalībvalstis veic bezprecedenta 
izdevumus ēku renovācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina nākamo prezidentvalsti 
Vāciju popularizēt integrētu ēku 
renovāciju un to papildu ieguvumus kopā 
ar jauno Leipcigas hartu, lai palīdzētu ES 
ekonomikai atgūties, jo īpaši MVU, un lai 
visiem iedzīvotājiem nodrošinātu cenas 
ziņā pieejamas un ērtas mājas ar augstu 
energoefektivitāti, kā arī atjaunojamās 
enerģijas pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka vairāk nekā 35 % ēku 
ES ir vecākas par 50 gadiem, ap 75 % ēku 
nav energoefektīvas un tiek renovēts tikai 
ap 1 % ēku gadā;

Or. pl

Grozījums Nr. 28
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver enerģētiskās nabadzības 
apmēru visā Savienībā un to, kā šī 
iniciatīva Eiropas zaļajā kursā ir viena no 
nedaudzajām, kuras mērķis ir novērst 
nevienlīdzību, kā arī pastiprināt rīcību 
klimata jomā; uzsver ES Enerģētiskās 
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nabadzības novērošanas centra nozīmīgo 
ieguldījumu šīs iniciatīvas veidošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzskata, ka ēku renovācija ir 
instruments, kas varētu novērst 
enerģētisko nabadzību, kuras apmēru 
Eiropas Savienībā lēš līdz 50 miljoniem 
mājsaimniecību; tādēļ aicina piešķirt 
prioritāti tiem būvniecības veidiem, kas 
kalpo vistrūcīgākajiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 30
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka publiskajam sektoram ir 
jāuzņemas vadošā loma šajā jomā un ka 
šis jautājums ir pārāk vērienīgs, lai to 
pilnībā atstātu privātā sektora ziņā, un 
tāpēc šajā renovācijas vilnī nevar 
tuvredzīgi koncentrēties uz privāto 
ieguldījumu veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jutta Paulus
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota 
pieeja reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, 
aprites cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; uzsver, cik 
svarīgi ir ņemt vērā būvmateriālu izturību, 
pārstrādājamību un bīstamo vielu saturu, 
kā arī to ražošanā patērēto enerģiju; 
uzsver, ka visos jauno un esošo ēku dzīves 
cikla posmos ir optimāli jāpārvalda un 
jāizmanto ūdens, atkritumi, enerģija un 
materiālie resursi, un aicina Komisiju 
ņemt šos aspektus vērā gaidāmajā 
apbūves vides stratēģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; uzskata, ka 
energoefektīvām ēkām vajadzētu būt 
drošām un ilgtspējīgām; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai, izmantojot iespējamo 
atalgojuma/klasifikācijas sistēmu, kuru 
varētu iekļaut enerģētikas un vides pasē 
ēkām, un jāņem vērā būvmateriālu 
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ražošanā patērētā enerģija;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota 
pieeja reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, 
aprites cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta nepieciešamība risināt 
jautājumu par būvniecības un celtniecības 
materiāliem, jo tie rada vairāk nekā 35 % 
no ES kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, 
ka esošo ēku renovācijai ir nepieciešams 
mazāk materiālu kvadrātmetrā nekā 
jaunu ēku būvniecībai; uzskata, ka ES 
tiesību aktos ir jāintegrē ēku ietekme visā 
to dzīves ciklā, ņemot vērā gan 
materializēto, gan funkcionālo oglekli;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Radan Kanev

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija, kā 
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arī slodzes pārvaldībā un elastībā patērētā 
enerģija, optimizējot termisko masu ēku 
projektēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā norādīts, ka būvniecības un 
celtniecības materiāli rada vairāk nekā 
35 % no ES kopējā atkritumu daudzuma; 
atzīmē, ka ES tiesību aktos būtu jāietver 
saskaņota pieeja reģenerācijai, otrreizējai 
pārstrādei, aprites cikla novērtēšanai un 
jāņem vērā būvmateriālu ražošanā patērētā 
enerģija; aicina steidzami veikt 
reglamentējošus pasākumus, lai ieviestu 
lielāku apriti būvizstrādājumu nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota 
pieeja reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, 

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
uzsverot, ka būvniecības un celtniecības 
materiāli rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma un veido 
apmēram 50 % no visiem izraktajiem 
materiāliem; atzīmē nepieciešamību ES 
tiesību aktos ņemt vērā saskaņotu pieeju 
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aprites cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

produktu un materiālu atkārtotai 
izmantošanai, reģenerēšanai, otrreizējai 
pārstrādei, aprites cikla novērtēšanai, kā 
arī ņemt vērā būvmateriālu ražošanā 
patērēto enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Jan Huitema

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota 
starpnozaru pieeja (apkure un dzesēšana, 
elektroenerģija, ēkas, infrastruktūra) 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
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tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai, energoresursu 
dekarbonizācijai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanas ietekme uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
kurā uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

2. ņem vērā Komisijas jauno rīcības 
plānu pārejai uz aprites ekonomiku, kurā 
uzsvērta būvniecības un celtniecības 
materiālu ietekme uz atkritumu radīšanu, 
proti, tie rada vairāk nekā 35 % no ES 
kopējā atkritumu daudzuma; atzīmē, ka ES 
tiesību aktos būtu jāietver saskaņota pieeja 
reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei, aprites 
cikla novērtēšanai un jāņem vērā 
būvmateriālu ražošanā patērētā enerģija;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka renovācijas vilnis ir 
iespēja paātrināt apriti būvniecībā; aicina 
Komisiju rīcības plānā pārejai uz aprites 
ekonomiku un ilgtspējīgas apbūvētas 
vides stratēģijā nākt klajā ar konkrētiem 
pasākumiem šajos jautājumos;
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Or. en

Grozījums Nr. 41
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ir ierobežotas iespējas 
pārbaudīt ekoloģiskās īpašības Kopienas 
tirgū ienākošajiem izstrādājumiem, jo 
īpaši no trešām valstīm; tādēļ uzskata, ka 
ir jāuzrauga piegādes ķēdes un pie ES 
robežām jāņem vērā pašreizējie apstākļi, 
kas attiecas uz izstrādājumu ieguvi, 
apstrādi un transportēšanu;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt 
būvniecības un ēku nojaukšanas 
atkritumu apsaimniekošanas protokolu, 
kas veicinātu atkritumu ekoloģisku 
likvidēšanu un lielāku pārstrādi;

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver nepieciešamību samazināt 
atkritumu rašanos ēku būvniecības un 
nojaukšanas nozarēs, kā arī izveidot 
sistēmas bīstamu vielu atkārtotai 
izmantošanai, kvalitatīvai pārstrādei un 
drošai aizvākšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Jan Huitema

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka daudzi būvmateriāli ir 
energoietilpīgi un, iespējams, ar lielu CO2 
pēdu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka augstas tīrības 
materiālu trūkums ēku nojaukšanas laikā 
kavē būvmateriālu atkārtotu izmantošanu 
un pārstrādi, un tāpēc aicina Komisiju 
pievērsties šim jautājumam, lai sekmētu 
aprites ekonomikas mērķu pilnīgu 
īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atgādina, ka līdz 2024. gada 
31. decembrim Komisija apsver iespēju 
noteikt sagatavošanas atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādei mērķrādītājus 
attiecībā uz būvdarbu un ēku nojaukšanas 
atkritumiem un to materiālu ziņā 
specifiskām frakcijām; tāpēc uzskata, ka 
būs jāizvirza vērienīgi mērķrādītāji 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, lai 
samazinātu būvniecībā un ēku 
nojaukšanā radīto atkritumu daudzumu, 
un mudina Komisiju to darīt;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, 
balstoties uz vides standartiem un 
materiālu kritērijiem, kas saistīti ar to 
potenciālu no jauna tikt iekļautiem 
vērtību ķēdē;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 48
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, 
balstoties uz vides standartiem un 
materiālu kritērijiem, kas saistīti ar to 
potenciālu no jauna tikt iekļautiem 
vērtību ķēdē;

3. uzskata, ka būvizstrādājumu 
pārstrādātajam saturam un 
pārstrādājamības potenciālam ir jākļūst 
par obligātiem kritērijiem, kas 
deklarējami ar CE zīmi (tātad tie jāņem 
vērā, pārskatot KNR); izstrādājumu 
ietekme uz vidi visā to aprites ciklā būtu 
jādeklarē verificētos EPD, kas izgatavoti 
saskaņā ar standartu EN185804-A2;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē;

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu 
nesarežģīti un ar zemu enerģijas patēriņu 
no jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē, īpaši 
ņemot vērā to lomu kā otrreizējām 
izejvielām, tomēr arī bīstamām vielām; 
uzsver ekodizaina un zaļā publiskā 
iepirkuma nozīmi attiecībā uz 
ilgtspējīgiem izstrādājumiem resursu 
efektivitātes un energoefektivitātes 
palielināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē;

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē; uzsver, 
ka marķēšana un patērētāju informēšana 
ir tikai neliels stimuls, un tas ir 
jāpapildina ar vērienīgiem valsts virzītiem 
ieguldījumiem un reglamentējošiem 
tiesību aktiem; uzskata, ka jebkāda 
koncentrēšanās uz patērētāju izvēli ir 
nepieņemama šā renovācijas viļņa 
virzība;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē;

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas un energoefektivitātes 
rādītāju marķēšanas sistēma, balstoties uz 
vides standartiem un materiālu kritērijiem, 
kas saistīti ar to potenciālu no jauna tikt 
iekļautiem vērtību ķēdē un to 
energoefektivitātes rādītājiem visā 
materiālu dzīves ciklā, kā arī to 
ieguldījumu ēku enerģijas bilancē;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē;

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē; aicina 
noteikt minimālu saistošo procentuālo 
daļu no atkārtoti izmantotiem un 
pārstrādātiem materiāliem, kas radušies 
saistībā ar citu ēku nojaukšanu; attiecībā 
uz jauniem materiāliem aicina ēku 
renovācijai un būvniecībai prioritāri 
izmantot biobāzētus materiālus (koksni, 
zemi, salmus);

Or. en

Grozījums Nr. 53
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē;

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē; norāda, 
ka ir jāpaplašina pašreizējā izstrādājumu 
vides deklarācijas pieeja, un tā būtu 
jāizmanto saistībā ar ēku novērtēšanu, 
piemēram, ar Komisijas izstrādāto 
līmeņa(-u) satvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka būtu jāievieš aprites 
ekonomikas marķēšanas sistēma, balstoties 
uz vides standartiem un materiālu 
kritērijiem, kas saistīti ar to potenciālu no 
jauna tikt iekļautiem vērtību ķēdē;

3. uzskata, ka, lai papildinātu 
energoefektivitātes prasības, būtu jāievieš 
aprites ekonomikas marķēšanas sistēma, 
balstoties uz vides standartiem un 
materiālu kritērijiem, kas saistīti ar to 
potenciālu no jauna tikt iekļautiem vērtību 
ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver daudzās priekšrocības, ko 
sniedz pasīvo un dabisko elementu 
iekļaušana ēkas projektēšanā, lai būtiski 
samazinātu enerģijas vajadzības, uzlabotu 
gaisa kvalitāti, komfortu un 
klimatnoturību, vienlaikus veicinot 
apritīguma principus, palielinot pilsētu 
bioloģisko daudzveidību, atjaunojot 
dabisko ūdens ciklu un samazinot kopējās 
emisijas; aicina Komisiju un dalībvalstis 
mudināt izmantot dabīgus būvmateriālus 
ar zemu oglekļa saturu, zaļos jumtus un 
sienas, vēsās virsmas un kopumā pasīvās 
metodes lielu ēku renovācijā un jaunu 
ēku būvniecībā, ņemot vērā, piemēram, 
obligātu zaļo virsmu ieviešanu un 
sinerģijas izveidi starp renovācijas un ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Jutta Paulus
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīst, ka, raugoties no klimata 
perspektīvas, sertificēta koksne var 
piesaistīt oglekli un kalpot kā ilgtspējīgs 
būvmateriāls, ar ko aizstāj augsta oglekļa 
satura materiālus; uzsver, ka koksne gan 
kā būvmateriāls, gan biomasa enerģijas 
ražošanā būtu jāizmanto tikai ilgtspējīgas 
pieejamības robežās;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka būtu jāpopularizē videi 
vismazāk kaitīgie materiāli un jo īpaši 
vietējā mērogā iegūti materiāli;

Or. pl

Grozījums Nr. 58
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver — lai ieviestu ilgtspējīgus 
un inovatīvus būvmateriālus, ir jāizstrādā 
saskaņoti standarti, ar ko šiem 
ražojumiem radītu vienotu tirgu; tāpēc 
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aicina steidzami pārskatīt 
Būvizstrādājumu regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nav vienotu ES tiesību 
aktu par lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu kopumā un jo īpaši par 
polistirola un akmens vates 
apsaimniekošanu; pauž bažas par 
izolācijas materiālu drošu izmantošanu, 
ņemot vērā, ka tajos varētu būt bīstamas 
vielas;

4. uzsver, ka nav vienotu ES tiesību 
aktu par ēku būvniecības un nojaukšanas 
atkritumu apsaimniekošanu; atzīmē, ka 
būtu jāievieš savākšanas un atgriešanas 
shēmas, kā arī šķirošanas iekārtas, lai 
nodrošinātu visu būvniecības atkritumu 
pienācīgu un drošu izmantošanu; aicina 
Komisiju rīcības plānā pārejai uz aprites 
ekonomiku un ilgtspējīgas apbūvētas 
vides stratēģijā nākt klajā ar konkrētu 
pasākumu šajos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nav vienotu ES tiesību 
aktu par lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu kopumā un jo īpaši par 
polistirola un akmens vates 
apsaimniekošanu; pauž bažas par izolācijas 
materiālu drošu izmantošanu, ņemot vērā, 
ka tajos varētu būt bīstamas vielas;

4. uzsver, ka atkritumu izgāšana ir 
nelikumīga un ka nav vienotu ES tiesību 
aktu par lielgabarīta, bet pārstrādājamu 
atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, 
akmens vates apsaimniekošanu; pauž bažas 
par izolācijas materiālu, piemēram, 
polistirola, drošu izmantošanu ēku 
nojaukšanas, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanas laikā, ņemot vērā, ka 
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tajos varētu būt bīstamas vielas, kas 
apdraud netoksisko vidi; aicina 
nodrošināt atkritumu efektīvu 
apsaimniekošanu un likvidēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nav vienotu ES tiesību 
aktu par lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu kopumā un jo īpaši par 
polistirola un akmens vates 
apsaimniekošanu; pauž bažas par izolācijas 
materiālu drošu izmantošanu, ņemot vērā, 
ka tajos varētu būt bīstamas vielas;

4. uzsver, ka trūkst vienotu ES tiesību 
aktu par pārstrādājamu lielgabarīta 
atkritumu apsaimniekošanu kopumā, 
piemēram, jo īpaši par polistirola un 
akmens vates apsaimniekošanu; pauž bažas 
par izolācijas materiālu drošu izmantošanu, 
ņemot vērā, ka tie var saturēt bīstamas 
vielas;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nav vienotu ES tiesību 
aktu par lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu kopumā un jo īpaši par 
polistirola un akmens vates 
apsaimniekošanu; pauž bažas par izolācijas 
materiālu drošu izmantošanu, ņemot vērā, 
ka tajos varētu būt bīstamas vielas;

4. uzsver, ka nav vienotu ES tiesību 
aktu par lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu kopumā un jo īpaši par 
polistirola un akmens vates vai stikla 
apsaimniekošanu; pauž bažas par izolācijas 
materiālu drošu izmantošanu, ņemot vērā, 
ka tajos varētu būt bīstamas vielas;

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ir jāpalielina 
renovācijas un demontāžas projektu laikā 
iegūto būvmateriālu un izstrādājumu 
pārstrāde vai atkārtota izmantošana; 
aicina Komisiju piešķirt pilnvaras šķirot 
ēku nojaukšanu objektos radušos 
būvniecības atkritumus, izvirzīt ar svaru 
nesaistītus mērķus būvniecības 
izstrādājumu pārstrādei un nodrošināt, ka 
atkārtota izmantošana vai pārstrāde kļūst 
finansiāli pievilcīgāka par atkritumu 
apglabāšanu poligonos;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Romana Jerković

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir steidzami jāaizstāj un 
pakāpeniski jāpārtrauc bīstamu vielu 
izmantošana būvmateriālos un ražošanā, 
lai aizsargātu iemītnieku un darba 
ņēmēju veselību, kā arī vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
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4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju īstenot stratēģisku 
pieeju jaunu materiālu izpētei un 
izstrādei, kā arī jaunu tehnoloģiju 
ieviešanai tādās jomās kā izolācija, 
aukstumaģenti, apkure, apgaismojums un 
citās;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa Komisijai ieviest saskaņotus 
standartus otrreizējiem materiāliem, lai 
Savienībā nodrošinātu labi funkcionējošu 
kvalitatīvu otrreizējo materiālu iekšējo 
tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka pasākumos ir jāņem 
vērā ēku daudzveidība un laikapstākļu 
dažādība Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Romana Jerković

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver daudzās priekšrocības, ko 
ilgtspējīgai pilsētu apbūvētajai videi 
sniedz zaļās infrastruktūras risinājumi, 
piemēram, zaļie jumti un sienas; aicina 
Komisiju veicināt šo elementu, piemēram, 
zaļo jumtu vai sienu, izmantošanu visās 
jaunajās ēkās un ēku renovācijā un ņemt 
tos vērā Eiropas zaļā kursa renovācijas 
viļņa iniciatīvā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības 
problēmas risināšanā;

5. atzīmē, ka ēku pilnīga renovācija 
nolūkā nodrošināt ēku sevišķu 
energoefektivitāti veicina labāku veselības 
nosacījumu rašanos; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana, kā arī 
malkas un ogļu krāšņu un cita veida 
fosilā kurināmā apkures aizstāšana ar 
efektīvām, uz atjaunojamiem 
energoresursiem balstītām un 
nepiesārņojošām sistēmām nolūkā segt 
atlikušo enerģijas pieprasījumu, tostarp 
apkures vajadzības, piemēram, izmantojot 
saules siltumenerģiju, ievērojami uzlabo 
vides apstākļus un samazina saslimstību ar 
elpošanas un citām slimībām, tādējādi 
samazinot arī sabiedrības veselības 
izmaksas; aicina ar Ekodizaina direktīvas 
starpniecību noteikt emisijas un 
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piesārņojuma standartus, piemēram, CO2, 
NOx, PM, visām apkures un dzesēšanas 
sistēmām; uzsver, ka piekļuve sevišķi 
energoefektīvām ēkām, dalība kopienas 
enerģētikas projektos, kā arī efektīva un 
augstvērtīga aprīkojuma un ierīču 
nodrošināšana palīdz risināt enerģētiskās 
nabadzības problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Romana Jerković

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

5. atzīmē, ka papildus emisiju 
samazināšanai un uzlabotai 
energoefektivitātei ēku renovācijas 
projektam būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka atbilstīgi 
PVO standartiem būtu jāveic apkārtējā 
gaisa kvalitātes standartu pārskatīšana, lai 
uzlabotu arī iekštelpu gaisa kvalitātes 
kritērijus un lai ar ēku vides kvalitātes 
pamatnostādnēm varētu aizsargāt cilvēku 
veselību, kas uzlabotu iekštelpu vides 
apstākļus un palīdzētu enerģētiskās 
nabadzības problēmas risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
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nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

un dzīves apstākļu nosacījumu rašanās, kā 
arī jāveicina tādu tiesību ievērošana kā 
tiesības uz mājvietu, tiesības uz 
atjaunojamiem energoresursiem un 
tiesības uz cilvēka cienīgiem dzīves 
apstākļiem; uzsver, ka gaisa kvalitātes 
standartu pārskatīšana var uzlabot iekštelpu 
vides apstākļus un palīdzēt enerģētiskās 
nabadzības problēmas risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu, tostarp iekštelpu gaisa 
kvalitātes, termiskās un vizuālās iekštelpu 
vides kvalitātes, pārskatīšana var uzlabot 
iekštelpu vides apstākļus un palīdzēt 
enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
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kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā, ar ventilācijas starpniecību 
palīdzot atgūt izvadītā gaisa siltumu 
(dubultās plūsmas CMV);

Or. en

Grozījums Nr. 74
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu arī jāveicina iekštelpu 
komforta, drošības un veselības 
nosacījumu uzlabošanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā;

5. atzīmē, ka ēku renovācijas 
projektiem būtu jāveicina labāku veselības 
nosacījumu rašanās; uzsver, ka gaisa 
kvalitātes standartu pārskatīšana var 
uzlabot iekštelpu vides apstākļus un 
palīdzēt enerģētiskās nabadzības problēmas 
risināšanā; uzskata, ka energoefektivitātes 
pasākumi ir prioritāri jāīsteno attiecībā uz 
mazāk aizsargātām un enerģētiski 
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nabadzīgām mājsaimniecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Romana Jerković

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsvēra, ka ar renovācijas vilni un 
ar to saistītajām gaidāmajām iniciatīvām 
par vienu no to galvenajiem mērķiem 
vajadzētu izvirzīt mērķi pārtraukt 
enerģētisko nabadzību un nodrošinātu 
veselīgus un drošus dzīves apstākļus 
visiem; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
īpašu uzmanību pievērst sociālo mājokļu 
renovācijai, lai palīdzētu 
mājsaimniecībām, kurām ir grūti 
apmaksāt enerģijas rēķinus; aicina 
noteikt īpašu renovācijas mērķi un 
finansēšanas pasākumus enerģētiskās 
nabadzības novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka digitālās tehnoloģijas 
var uzlabot ēku būvniecības un 
ekspluatācijas efektivitāti, tādējādi 
palīdzot sasniegt energoietaupījumu 
mērķus; mudina Komisiju atbalstīt kopēju 
publiskā iepirkuma principu un 
noteikumu ieviešanu, lai digitalizētu ēku 
specifikācijas, tostarp energoefektivitāti;
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Or. ro

Grozījums Nr. 78
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt finansējumu energoefektivitātes 
pasākumiem pārejas posmā esošiem ogļu 
ieguves reģioniem, jo tos kā pirmos 
ietekmēs klimatneitralitātes mērķis; 
uzsver nepieciešamību pēc vērienīga un 
pienācīgi finansēta Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda, kas varētu palīdzēt 
īstenot šo mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 80
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

6. uzsver — lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu attiecībā uz 
katru ēku kategoriju noteikt saskaņotus 
minimālos energoefektivitātes standartus, 
kā arī izveidot vienotu ēku renovācijas 
pasi, kas ļautu izsekot pastāvīgi veiktiem 
uzlabojumiem, lai ar sertificētu ekspertu 
izstrādātu renovācijas ceļvedi, un sniegt 
individuālus ieteikumus ēkas uzlabošanai 
nolūkā sasniegt augstāko 
energoefektivitātes kategoriju, piemēram, 
nulles primārā fosilā kurināmā enerģijas 
patēriņu; turklāt uzsver, ka tajā varētu 
iekļaut arī vides aspektus, piemēram, 
materiālu aprites spēju;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

6. uzsver — lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiāla aprites potenciāls, iekštelpu 
gaisa kvalitātes faktoru novērtējums un 
stabili rādītāji, balstoties uz esošajiem 
vides instrumentiem un standartiem; 
uzsver materiāla pases nozīmi un ES 
mēroga atvērta standarta izstrādi 
informācijai par būvizstrādājumu saturu, 
lai veicinātu netoksisku un pārstrādājamu 
materiālu izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

6. uzsver visu ēku datu apvienošanas 
potenciālu vienā digitālajā rīkā, lai 
tādējādi ēku renovācijas pasi papildinātu 
ar vides pasi, kurā būtu norādīts 
materiāla aprites potenciāls nolūkā 
atvieglot turpmāku demontāžu, atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi; 
uzsver materiāla pases nozīmi un ES 
mēroga atvērta standarta izstrādi 
informācijai par būvizstrādājumu saturu, 
lai veicinātu netoksisku un pārstrādājamu 
materiālu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

6. atzīst — lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, būtiska nozīme ir 
ēku renovācijas pasei, lai koordinētu un 
izsekotu turpmākus ēku uzlabojumus, kā 
arī uzraudzītu renovācijas pilnīgumu un 
energoefektivitāti; uzsver nepieciešamību 
ieviest politikas nostādnes un pasākumus, 
ar ko uzlabo un veicina materiālu aprites 
spēju un papildina ēkas pasi, un aicina 
Komisiju to darīt ilgtspējīgas apbūvētas 
vides stratēģijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

6. uzsver iespēju pakāpeniski noteikt 
ar energoefektivitāti saistītu atjaunošanu 
kā obligātu, ja mājsaimniecības tiek 
nosūtītas vai īrē mājokli, sākot no F un G 
energoefektivitātes klasēm;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Romana Jerković

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

6. atzīst, ka ar ēku renovācijas pasu 
sistēmu varētu uzlabot ēku fonda 
energoefektivitāti un nodrošināt 
īpašniekiem ilgtermiņa ceļvedi pilnīgai 
renovācijai, un uzskata, ka šāda sistēma 
papildina energoefektivitātes sertifikātu;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 

6. uzsver — lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
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vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām, 
īstenojot mērīšanas un progresa 
uzraudzības politiku, kas ļaus noteikt 
Eiropas ēku fonda vajadzības un īpašās 
iezīmes; turklāt uzsver, ka tajā būtu 
jāiekļauj materiālu aprites spēja;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver – lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja;

6. uzsver — lai pārvarētu pašreizējo 
tirgus sadrumstalotību, varētu izveidot 
vienotu enerģētikas un vides pasi ēkām; 
turklāt uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj 
materiālu aprites spēja; uzsver, ka aprites 
ekonomikas patiesais potenciāls slēpjas 
pašu materiālu apritīguma nodrošināšanā 
un pārstrādes spējas palielināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka, ņemot vērā sabiedrisko 
ēku daudzumu un lielo laukumu, tās ir 
svarīgs virzītājspēks ES ēku fonda 
atjaunošanai; aicina noteikt prioritāti to 
renovācijai, gluži tāpat kā tādu privāto 
ēku renovācijai, kuru platība pārsniedz 
5000 m2 1a; tas ļautu ietaupīt daudz 
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enerģijas, turklāt nodrošinātu daudz 
darba maziem un vidējiem uzņēmumiem 
un amatniekiem, īpaši laikposmā pēc 
Covid-19 krīzes; prasa nodrošināt, ka 
radītās darbavietas garantē labu sociālo 
labklājību un uz tām attiecas nozaru 
koplīgumi, piesaistot nozares 
arodbiedrības;
_________________
1a Korporatīvo biroju platība 90 % apmērā 
pārsniedz 1000 m2; virsmas laukumu, 
kura platība nepārsniedz 1000 m2, uzskata 
par mazu, virsmas laukumu ar platību no 
1000 līdz 5000 m2 uzskata par vidēji lielu, 
savukārt virsmas laukumu ar platību virs 
5000 m2 uzskata par lielu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka visām ēkām to 
ekspluatācijas laika kritiskajos punktos 
un, vēlākais, līdz 2050. gadam, būtu jāveic 
pilnīga renovācija energoefektivitātes 
nodrošināšanai, izmantojot labākos un 
energoefektīvākos materiālus un 
izstrādājumus, lai pārveidotu tās par 
energoefektīvām ēkām, kuras gadā ražo 
vairāk atjaunojamās enerģijas 
salīdzinājumā ar to kopējo enerģijas 
patēriņu gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Andreas Glück, Jan Huitema
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir svarīgi gūt neitrālu 
viedokli par tehnoloģiju iespējām, lai 
tirgū varētu ienākt viskonkurētspējīgākās 
un izmaksu ziņā lietderīgākās 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka vispirms būtu jāatjauno 
sociālie mājokļi, lai novērstu 
energoapgādes nestabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver, ka viens pastāvīgi 
izgaismots reklāmas stends katru gadu 
patērē vairāk elektroenerģijas nekā viens 
Eiropas iedzīvotājs; ierosina ārpus darba 
laika izslēgt uz sabiedriskām vai privātām 
ēkām izvietotu neona izkārtņu un 
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izgaismotu reklāmu apgaismojumu, kā arī 
aizliegt elektroniskas reklāmas;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

7. uzsver, ka enerģija ir 
pamatvajadzība un ka būtu jānodrošina 
enerģijas brīva pieejamība svarīgākajām 
vajadzībām, kas ir būtiskas pienācīgas 
kvalitātes dzīvei; uzsver, ka mājās, kuru 
aukstumizolācija un siltumizolācija ir 
vissliktākajā stāvoklī, lielākoties dzīvo 
cilvēki, kuri atrodas ekonomiskās 
nedrošības stāvoklī, ko pastiprina lielais 
enerģijas patēriņš, un šie cilvēki, kad to 
mājas nonāk to īpašumā, nevar ieguldīt 
līdzekļus renovācijā; uzskata, ka 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem 
nevajadzētu uzņemties ar 
energoefektivitāti saistītās izmaksas; 
atgādina, ka Eiropas Parlamenta 
2020. gada 15. janvāra rezolūcijas par 
Eiropas zaļo kursu 28. punktā ir teikts, ka 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem 
nevajadzētu uzņemties energoefektivitātes 
atjaunošanas izmaksas; uzsver, ka 
mājokļu īpašnieki un kooperatīvi būtu 
jāatbalsta viņu apsaimniekotā ēku fonda 
klimatizturības panākšanā, piemēram, 
izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) finansējuma 
papildināmība, valstu budžeti un privātā 
sektora avoti; vēlams izmantojot dotācijas 
un bezprocentu aizdevumus 
mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem 
no valsts finansēm un ar unikālu biroja 
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starpniecību, ar regulējamu ilgumu, lai 
atmaksas termiņi būtu mazāki par 
enerģijas ietaupījumiem, tādējādi ātrāk 
novēršot energoapgādes nestablitāti2a;
_________________
2a Ņemot vērā rēķinu samazinājumu 
siltumizolācijas un ikmēneša aizdevumu 
maksājumu dēļ, mājsaimniecības jau 
pirmajā mēnesī pēc renovācijas ietaupīs 
naudu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Radan Kanev

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

7. uzsver, cik svarīgi ir radīt iespējas 
iedzīvotājiem un vietējām kopienām, īpašu 
uzmanību pievēršot tādu piemērotu 
ilgtspējīgu tehnoloģiju un risinājuma 
finansēšanai, kas veicina inovāciju un 
varētu veicināt sociāli iekļaujošu taisnīgu 
pārkārtošanos; uzsver, ka mājokļu 
īpašnieki un kooperatīvi būtu jāatbalsta 
viņu apsaimniekotā ēku fonda 
klimatizturības panākšanā, piemēram, 
izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) finansējuma 
papildināmība, valstu budžeti un privātā 
sektora avoti; norāda, ka energotaupības 
pasākumu pieņemšana un energoefektīva 
patēriņa ieradumi varētu ievērojami 
samazināt enerģētisko nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Jutta Paulus
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot 
dotācijas vai finanšu instrumentus, kuru 
pamatā ir daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) finansējuma papildināmība, valstu 
budžeti un privātā sektora avoti;

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta, ar pilnīgu 
renovāciju padarot viņu apsaimniekoto 
ēku fondu klimatnoturīgu, piemēram, 
izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus projektiem, kuri izpilda 
InvestEU papildināmības kritērijus 
pārskatītās daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) ietvaros, ko papildina valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Romana Jerković

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

7. uzsver, ka visas ēkas ir jāpadara 
noturīgas un izturīgas pret klimata 
pārmaiņām; uzskata, ka neaizsargāti 
mājokļu īpašnieki un kooperatīvi būtu 
jāatbalsta viņu apsaimniekotā ēku fonda 
klimatizturības panākšanā, piemēram, 
izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) finansējuma, valstu 
budžetu un privātā sektora avotu 
apvienošana;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, izmantojot daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) dažādās nozaru 
programmas, valstu budžetus un privātā 
sektora avotus; atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu Eiropas Atveseļošanas fondā 
paredzēt īpašu resursu plūsmu ēku 
renovācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki, 
kooperatīvi un vietējās pašvaldības būtu 
jāatbalsta viņu apsaimniekotā ēku fonda un 
apbūvētās vides klimatizturības panākšanā, 
piemēram, izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) finansējuma 
papildināmība, valstu budžeti un privātā 
sektora avoti;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu ilgtspējīgi un taustāmi 
jāatbalsta viņu apsaimniekotā ēku fonda 
klimatizturības panākšanā, piemēram, 
izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) finansējuma 
papildināmība, valstu budžeti un privātā 
sektora avoti;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 
panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki, 
kooperatīvi un vietējās pašvaldības būtu 
jāatbalsta viņu apsaimniekotā ēku fonda 
klimatizturības panākšanā, piemēram, 
izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) finansējuma 
papildināmība, valstu budžeti un privātā 
sektora avoti;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi būtu jāatbalsta viņu 
apsaimniekotā ēku fonda klimatizturības 

7. uzsver, ka mājokļu īpašnieki un 
kooperatīvi, un kopienas būtu jāatbalsta 
viņu apsaimniekotā ēku fonda 
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panākšanā, piemēram, izmantojot dotācijas 
vai finanšu instrumentus, kuru pamatā ir 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
finansējuma papildināmība, valstu budžeti 
un privātā sektora avoti;

klimatizturības panākšanā, piemēram, 
izmantojot dotācijas vai finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) finansējuma 
papildināmība, valstu budžeti un privātā 
sektora avoti;

Or. pl

Grozījums Nr. 102
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka valsts ieguldījumi, kas 
nepieciešami Eiropas ekonomikas 
atjaunošanai laikposmā pēc Covid-19 
krīzes, kā arī pārkārtošanai, kas būtu 
taisnīga un atbilstu Parīzes nolīguma 
mērķim ierobežot klimata sasilšanu līdz 
1,5 °C, nav saderīgi ar pienākumu 
saglabāt valsts budžeta deficītu zemāku 
par 3 % no IKP; aicina neiekļaut šos 
ieguldījumus dalībvalstu gada budžeta 
deficīta aprēķinā, jo tie ir būtiski, lai 
sasniegtu Savienības mērķi attiecībā uz 
klimatneitralitāti un ievērotu Parīzes 
nolīgumu, ar ko ierobežo klimata 
sasilšanu līdz 1,5 °C;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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7.a norāda uz šķēršļiem ieguldījumu 
veikšanai energoefektīvā renovācijā; 
piemēram, pretrunīgas intereses, augstas 
ieguldījumu izmaksas, vidēja 
termiņa/ilgtermiņa atmaksāšanas termiņi; 
mudina Komisiju izstrādāt uz tirgu 
balstītu politisko regulējumu, lai veicinātu 
ieguldījumus un vietēja mēroga inovāciju 
iniciatīvas; jo īpaši Covid-19 krīzes 
sākumā un ņemot vērā tās ietekmi uz 
valsts un privātajām finansēm, pauž 
stingru pārliecību, ka jebkāds lielāks 
regulatīvais slogs vai īstermiņa izmaksas 
ir jāpapildina ar ilgtermiņa finanšu 
stimuliem;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atbalsta elastīgu valsts un 
reģionālo platformu izveidi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu finansēšanai; ar šīm 
platformām var nodrošināt visaptverošu 
risinājumu, kas veicina vietējo banku, 
finanšu starpnieku un 
energopakalpojumu uzņēmumu kopīgas 
investīcijas, lai piedāvātu pievilcīgus un 
ilgtspējīgus energofinansējuma 
produktus;

Or. ro

Grozījums Nr. 105
Romana Jerković

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, cik svarīga ir neatkarīga 
un kvalitatīva tehniskā palīdzība, ko 
jautājumā par dekarbonizāciju un ēku 
energoefektivitātes un ilgtspējas 
palielināšanu privātmāju īpašniekiem, 
mājokļu nozarei un sabiedrisko ēku 
īpašniekiem, tostarp pašvaldībām, sniedz 
sava veida vienas pieturas aģentūra;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ir jānodrošina atbalsts 
kultūras mantojuma ēku renovācijai, lai 
varētu uzlabot to energoefektivitāti, 
vienlaikus ievērojot saglabāšanas prasības 
un aizsargājot vēsturiskās ēkas;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b norāda, ka klimata pārmaiņu 
radītā ietekme un ārkārtēji laikapstākļi, 
piemēram, plūdi, liels vēja ātrums un 
karstuma viļņi, jau šobrīd ievērojami bojā 
ēkas; uzsver nepieciešamību nodrošināt 
spēcīgu saikni starp pielāgošanos un 
ietekmes mazināšanu ēku sektorā, radot 
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īpašus stimulus ieguldījumiem, ar kuriem 
sasniedz abus mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Romana Jerković

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka tiek ieviestas ilgtspējīgas 
atkritumu pārstrādes un 
apsaimniekošanas sistēmas, ņemot vērā, 
ka pilnīgas renovācijas rezultātā tiek 
nomainīts neefektīvs ēku aprīkojums, 
piemēram, veci apkures katli vai sildītāji;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga un sociālo mājokļu 
renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus.

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu, piemēram, 
Energoefektivitātes privātā finansējuma 
(PF4EE) un Viedā finansējuma 
energoviedām ēkām garantiju 
mehānisma, nodrošināšanā, kā arī saistībā 
ar InvestEU un saskaņā ar Eiropas zaļā 
kursa ieguldījumu plānu, lai finansētu 
maza mēroga, rentablas un sociālo 
mājokļu renovācijas iniciatīvas un 
pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga un sociālo mājokļu 
renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus.

8. aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis veicināt ilgtspējīgus 
ieguldījumus būvniecības nozarē pēc ES 
taksonomijas; uzsver Eiropas Investīciju 
bankas grupas lomu aizdevumu, garantiju 
un finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga renovācijas 
iniciatīvas un pakalpojumus; tomēr uzsver 
nepieciešamību dotāciju veidā piešķirt 
finansējumu sociālo mājokļu projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga un sociālo mājokļu 
renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus.

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga, uz kopienu 
balstītas un sociālo mājokļu renovācijas 
iniciatīvas un pakalpojumus; uzsver, ka 
īpaši mazākiem un vidējiem projektiem ir 
nepieciešams labāks konsultatīvais 
atbalsts un projektu apkopošana, un tāpēc 
ir jāpalielina tehniskās palīdzības 
iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga un sociālo mājokļu 
renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus.

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu bezprocentu aizdevumu 
nodrošināšanā dalībvalstīm, ko atbalsta 
ECB, garantējot labus VSP ieguldījumus 
un finanšu instrumentus, lai finansētu 
maza mēroga un sociālo mājokļu 
renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā
Idoia Villanueva Ruiz

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga un sociālo mājokļu 
renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus.

8. uzsver Eiropas Investīciju bankas 
grupas lomu aizdevumu, tostarp 
bezprocentu aizdevumu, garantiju un 
finanšu instrumentu nodrošināšanā, lai 
finansētu maza mēroga un sociālo mājokļu 
renovācijas iniciatīvas un pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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8.a mudina Komisiju atturēties no ēku 
emisiju iekļaušanas ES ETS un noteikt 
par pienākumu renovācijas projektu 
finansējuma saņēmējiem panākt 
apjomradītus ietaupījumus; uzsver, ka tā 
vietā, lai veicinātu pāreju uz zemām CO2 
emisijām un energoefektivitāti, šie 
noteikumi pārsvarā koncentrētu 
nekustamā īpašuma īpašumtiesības 
privātā oligopolā, kas spēj darboties CO2 
finanšu tirgos un piekļūt sarežģītiem ES 
finanšu instrumentiem, kuri veicinātu 
nekustamā īpašuma burbuļu veidošanos 
un paātrinātu jau notiekošo vidusslāņa 
izraidīšanu no lielo pilsētu centra;

Or. it

Grozījums Nr. 115
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju izvērtēt ilgtermiņa 
renovācijas stratēģijas (IRS) un sniegt 
ieteikumus dalībvalstīm, lai nodrošinātu, 
ka līdz 2050. gadam tiek sasniegts mērķis 
nodrošināt efektīvu un klimatneitrālu ēku 
fondu, tādējādi uzlabojot līdz šim 
izstrādāto stratēģiju reģistrēto 
mērķtiecības trūkumu; aicina dalībvalstis, 
kas vēl nav iesniegušas savas IRS, pēc 
iespējas ātrāk to izdarīt un aicina 
Komisiju rūpīgi izvērtēt iesniegtās 
stratēģijas, uzsverot gan esošās 
nepilnības, gan paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries



PE650.699v01-00 60/65 AM\1204641LV.docx

LV

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas 
2020. gada 28. aprīļa ziņojumu par ēku 
energoefektivitāti, pauž nožēlu, ka, 
piešķirot projektiem budžetu, netiek ņemta 
vērā izmaksu un ieguvumu analīze, tāpēc 
aicina dalībvalstis ņemt vērā Komisijas 
izstrādātos tehniskos norādījumus par 
finansēšanu; pauž bažas par to, ka 
Komisija nespēj novērtēt ES budžeta 
devumu ES energoefektivitātes mērķa 
sasniegšanā, jo netiek veikta uzraudzība, 
tāpēc aicina Komisiju veikt pasākumus 
uzraudzības uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka nedrīkst palaist garām 
iespēju radīt klimatam labvēlīgas ēkas, 
vienlaikus veicot pilnīgu renovāciju un 
saules paneļu uzstādīšanu uz jumtiem un 
pie fasādēm; ierosina — izmantojot 
pētniecības un prasmju fondus, arī 
turpmāk veicināt iespējas ražot inovatīvus 
būvmateriālus un sistēmas, piemēram, 
ārpus objekta rūpnieciski ražotus 
saliekamus paneļus, ēkās iebūvētus saules 
fotoelementus, ledus uzkrājējus, saules 
skursteņus, jo tie palīdz rast integrētus 
risinājumus liela mēroga renovāciju 
paātrināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka par nosacījumu tam, lai 
saņemtu hipotekāro aizdevumu esošas 
neefektīvas ēkas iegādei un izmantotu 
energoefektivitātes palielināšanas līgumu, 
būtu jāizvirza prasība, ka pircējs uzņemas 
saistošas un uz laiku noteiktas saistības 
ieguldīt līdzekļus ēkas energoefektivitātes 
pilnīgā atjaunošanā, lai to pārveidotu par 
energoefektīvu ēku, kas gadā ražo vairāk 
atjaunojamās enerģijas salīdzinājumā ar 
tās kopējo enerģijas patēriņu gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver — lai aktualizētu faktisku 
renovācijas vilni Eiropā, svarīgi būtu 
pārejas posmā visas ieinteresētās personas 
iesaistīt vērtības ķēdē; iniciatīvā būtu 
jāietver stratēģija īpašumu īpašnieku un 
īrnieku apvienību pārstāvju izpratnes 
vairošanai par īpašuma renovācijas 
sniegtajām priekšrocībām; tāpat arī 
jāpalielina MVU informētība par 
apjomīgas renovācijas priekšrocībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka sociālie pasākumi 
nedrīkst būt pretrunā pasākumiem, kas 
vērsti uz klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām; atzīmē, ka ir 
jānodrošina īpašs atbalsts sociālo, 
kooperatīvo un valsts mājokļu 
pakalpojumu sniedzējiem, lai finansētu 
trūcīgo rajonu ēku renovāciju (tostarp ar 
privātiem māju īpašniekiem);

Or. en

Grozījums Nr. 121
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina dalībvalstis izstrādāt 
iekļaujošu energoefektivitātes 
atjaunošanas plānu, ņemot vērā zaļo 
teritoriju nozīmi, mobilitāti ar mazu 
ietekmi uz vidi, kā arī reģionālo un vietējo 
mikroklimatu;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Tudor Ciuhodaru

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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8.a uzskata, ka Savienības finanšu 
instrumenti būtu jāizmanto efektīvi un 
inovatīvi, lai piesaistītu ieguldījumus 
energoefektivitātes pasākumos;

Or. ro

Grozījums Nr. 123
Anna Zalewska

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata, ka ēku emisijas 
nevajadzētu ietvert ETS darbības jomā, jo 
šī nozare ir pārāk izkliedēta, lai efektīvi 
darbotos ETS ietvaros;

Or. pl

Grozījums Nr. 124
Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzskata, ka stratēģijā, kuras 
mērķis ir palielināt ES ēku fonda 
efektivitāti, ir jāņem vērā katras 
dalībvalsts dažādie apstākļi, lai efektīvi 
risinātu jautājumus; attiecīgā gadījumā 
saskaņā ar pieņemtajiem integrētajiem 
valsts enerģētikas un klimata plāniem; 
uzskata, ka regulatīvā līmenī uz stimuliem 
balstīta pieeja ir būtisks priekšnoteikums, 
lai palielinātu efektivitāti un piesaistītu 
nepieciešamos privātos un publiskos 
ieguldījumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, ka klimata pārmaiņu dēļ, 
jo īpaši pilsētās, vasarās aizvien biežāk 
gaidāma augstāka gaisa temperatūra; 
aicina Komisiju renovācijas vilnī iestrādāt 
stimulus zaļākām ēkām, piemēram, 
zaļajiem jumtiem un zaļajām fasādēm, jo 
tas uzlabo mikroklimatu, ļauj ietaupīt 
enerģiju un palīdz atjaunot dabisko ūdens 
ciklu;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b atzīst, ka, izmantojot apjomīgus 
ēku komponentus, ēkās varētu uzkrāt 
enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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8.c aicina dalībvalstis un Komisiju 
savās stratēģijās iekļaut bioloģiskās 
daudzveidības papildu elementus, 
piemēram, ligzdošanas palīglīdzekļus 
putniem un sikspārņiem, kā arī daļēji 
dabiskus un pilsētu dārzus, lai aizsargātu 
bioloģisko daudzveidību, atbalstītu 
pārtikas apgādi, stiprinātu izturētspēju un 
samazinātu emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d uzsver, ka integrētas renovāciju 
programmas, kas paredzētas rajonu 
atjaunošanai ar holistisku plānu visa 
rajona sociālai, klimatam nekaitīgai un 
bioloģisko daudzveidību veicinošai 
attīstībai, pozitīvi ietekmē finansiālo un 
vides ietekmi, jo var apvienot būvdarbus 
un loģistiku; uzsver, ka informācijas 
nodrošināšanai, konsultāciju sniegšanai 
un spēju veidošanai vietējā, reģionālā un 
valsts līmenī to izstrāde un īstenošana ir 
jāpopularizē vienas pieturas aģentūrām, 
piemēram, vides un enerģētikas 
aģentūrām;

Or. en


