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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over meddelelsen om en renoveringsbølge som led i den europæiske grønne 
pagt; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge den som planlagt, eftersom 
den er et af de centrale elementer i genopretningsplanen efter covid-19; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere de omfattende renoveringsplaner som led i de 
nationale energi- og klimaplaner;

2. glæder sig over Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi, hvori det 
fremhæves, at byggematerialer udgør over 35 % af EU's samlede affaldsmængde. 
bemærker, at der bør anvendes en strømlinet tilgang i EU-lovgivningen til genvinding, 
genanvendelse og livscyklusvurdering og til at tage hensyn til den energi, der er 
inkorporeret i byggematerialer;

3. mener, at der bør indføres en mærkningsordning for cirkulær økonomi baseret på 
miljøstandarder og -kriterier for materialer på grundlag af deres potentiale for at blive 
genindført i værdikæden; 

4. understreger, at der ikke findes nogen fælles EU-lovgivning om håndtering af storskrald 
i almindelighed og af polystyren og stenuld i særdeleshed; udtrykker sin bekymring, 
hvad angår sikker håndtering af isoleringsmaterialer, eftersom disse kan indeholde 
farlige stoffer;

5. bemærker, at bygningsrenoveringsprojekter bør bidrage til potentialet for bedre 
sundhedsforhold; understreger, at revisionen af luftkvalitetsnormer kan føre til 
forbedringer af de indendørs miljøforhold og bidrage til at bekæmpe energifattigdom;

6. understreger det potentiale, der ligger i skabelsen af et fælles energi- og miljøpas for 
bygninger med hensyn til at overvinde den splittelse, der for øjeblikket hersker på 
markedet; understreger endvidere, at dette bør omfatte byggematerialernes cirkulære 
kapacitet;

7. understreger, at boligejere og boligselskaber bør støttes i klimasikring af deres 
bygningsmasse, f.eks. gennem tilskud eller finansielle instrumenter baseret 
additionaliteten af midlerne fra den flerårige finansielle ramme (FFR), de nationale 
budgetter samt finansieringskilder fra den private sektor;

8. understreger EIB-Gruppens rolle med hensyn til at yde lån, garantier og stille finansielle 
instrumenter til rådighed til finansiering af initiativer og -tjenester af mindre omfang til 
husrenovering og renovering af sociale boliger.


