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Amendement 1
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal (COM(2019)0640),

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de “ecologische voetafdruk 
van producten” die is aangekondigd in de 
mededeling van de Commissie van 20 
september 2011 getiteld “Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa” (COM(2011)0571),

Or. en

Amendement 3
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Speciaal verslag 
11/2020 van de Rekenkamer: “Energie-
efficiëntie in gebouwen: nog steeds meer 
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aandacht voor kosteneffectiviteit nodig”,

Or. en

Amendement 4
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van Leipzig 
betreffende duurzame Europese steden, 
dat op 24 en 25 mei 2007 werd 
aangenomen tijdens de informele 
bijeenkomst van EU-ministers met 
verantwoordelijkheid voor stedelijke 
ontwikkeling,

Or. en

Amendement 5
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Pact van Amsterdam 
betreffende de stedelijke agenda voor de 
EU, dat op 30 mei 2016 in Amsterdam 
werd overeengekomen tijdens de 
informele bijeenkomst van EU-ministers 
met verantwoordelijkheid voor stedelijke 
aangelegenheden,

Or. en
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Amendement 6
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) 
2018/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 december 2018 inzake de 
governance van de energie-unie en van de 
klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 
94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 
2009/31/EG, Verordening (EG) 
nr. 663/2009, Verordening (EG) 
nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, 
Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, 
Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 
2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en 
Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en 
tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013,

Or. en

Amendement 7
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2020 over de Europese Green Deal10,

Schrappen

__________________
10 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0001.

Or. en
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Amendement 8
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de EU 
gebouwen ongeveer 40 % van het 
energieverbruik voor hun rekening nemen 
en 36 % van de CO2-emissies veroorzaken;

A. overwegende dat energie die we 
niet hoeven op te wekken, te gebruiken of 
te betalen de goedkoopste energie is en dat 
het beginsel “energie-efficiëntie eerst” in 
alle wetgeving en processen dient te 
worden geïntegreerd; overwegende dat in 
de EU gebouwen ongeveer 40 % van het 
energieverbruik voor hun rekening nemen 
en 36 % van de CO2-emissies veroorzaken 
en dat het derhalve van cruciaal belang is 
die gebouwen grondig te renoveren om de 
EU-doelstelling van 
broeikasgasneutraliteit tegen 2050 te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 9
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s) bedoeld 
zijn als holistische programma’s, waarin 
energie-efficiëntie op de eerste plaats 
komt, en toegespitst zijn op de ruimere 
wijkecosystemen, met hoge 
energiebesparingsdoelen voor 
afzonderlijke gebouwen, alsmede 
gebaseerd zijn op beste praktijken en 
hoofdzakelijk uit drie pijlers bestaan: 1) 
bouwtypologie en bouwmaterialen, d.w.z. 
dat een grondige kennis nodig is van de 
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leeftijd, het gebruik en de constructie van 
gebouwen en van het 
energiebesparingspotentieel dat zij 
vertegenwoordigen, en dat moet worden 
beschreven welke soorten materialen 
dienen te worden gebruikt tijdens de 
gehele renovatieperiode, met inbegrip van 
het levenscycluseffect ervan; 2) het 
verstrekken en toegankelijk maken van 
duurzame energiebronnen, met name 
plaatselijke en nabijgelegen hernieuwbare 
energiebronnen, waaronder systemen 
voor stadsverwarming of -koeling of het 
gebruik van de warmteopslagcapaciteit 
van gebouwen, voertuig-naar-X-diensten 
en andere flexibiliteitsoplossingen die 
sectorale integratie mogelijk maken; 3) 
voordelen voor de 
gemeenschap/samenleving, met name de 
integratie van plaatselijke 
gemeenschappen in alle 
energierenovatieprojecten en –
programma’s om problemen zoals 
energiearmoede, een gebrek aan 
technische en/of financiële middelen en 
informatiekloven aan te pakken; 
overwegende dat de tenuitvoerlegging van 
deze aanpak op basis van drie pijlers 
ervoor zorgt dat naarmate IRP’s worden 
opgezet en uitgevoerd, de nadruk komt te 
liggen op de ruimere voordelen die via 
energierenovaties kunnen worden 
geboden aan mensen en gemeenschappen, 
zoals energie-efficiëntie, 
klimaatveranderingsbestendigheid, 
industrieel concurrentievermogen, 
duurzaamheid, sociale insluiting en 
toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 10
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de bouwsector de 
grootste energieverbruiker in de EU is en 
dat 75 % van de gebouwen in de EU niet 
energie-efficiënt is, en dat een verbeterd 
en vernieuwd gebouwenbestand derhalve 
het grootste potentieel heeft om de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU, namelijk de transitie naar een 
slimmer en koolstofarm energiesysteem, te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 11
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de levenskwaliteit 
van alle burgers moet worden verbeterd 
en dat de maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie van het 
gebouwenbestand van de EU niet mag 
leiden tot enige vorm van discriminatie;

Or. pt

Amendement 12
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de schaarste van 
betaalbare woningen in Europa een 
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ernstig, toenemend probleem is dat steeds 
meer mensen in een onzekere situatie op 
het gebied van huisvesting duwt, en dat er 
tegenwoordig in veel regio’s van Europa 
een woningtekort heerst;

Or. en

Amendement 13
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het huidige 
Europese wetgevingskader voor gebouwen 
geen verplichte voorzieningen voor een 
broeikasgasreductie omvat en dat het 
moet worden afgestemd op de ambitieuze 
klimaatdoelstellingen van de EU;

Or. en

Amendement 14
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat 97 % van het 
gebouwenbestand in de EU niet energie-
efficiënt is en dient te worden gerenoveerd 
om de klimaat- en energiedoelstellingen 
van de EU te verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 15
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat wordt geraamd 
dat meer dan 50 miljoen huishoudens in 
de Europese Unie te lijden hebben onder 
energiearmoede;

Or. en

Amendement 16
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat ruimte- en 
waterverwarming goed zijn voor ongeveer 
80 % van het huishoudelijke 
energieverbruik;

Or. en

Amendement 17
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat meer dan 94 % 
van het huidige gebouwenbestand er in 
2050 nog steeds zal staan;

Or. en
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Amendement 18
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
raamt dat mensen ongeveer 90 % van hun 
tijd binnen doorbrengen, in residentiële 
en niet-residentiële gebouwen, en dat elk 
jaar meer dan een half miljoen 
Europeanen vroegtijdig sterven vanwege 
slechte luchtkwaliteit binnenshuis1 bis, en 
dat het belang van een gezonde thuis des 
te duidelijker is geworden tijdens de 
huidige COVID-19-crisis;
__________________
1 bis Wereldgezondheidsorganisatie, 2018, 
“Over half a million premature deaths 
annually in the European Region 
attributable to household and ambient air 
pollution”.

Or. en

Amendement 19
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de patronen van 
het energieverbruik in gebouwen, met 
name in woningen, per land en per regio 
aanzienlijk verschillen, onder meer 
vanwege het klimaat en 
sociaaleconomische aspecten, en dat 
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iedere lidstaat derhalve gepaste 
maatregelen moet nemen en de vereiste 
ondersteuning moet bieden;

Or. pt

Amendement 20
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat elk jaar slechts 
0,2 % van de residentiële gebouwen in de 
EU grondig wordt gerenoveerd en dat de 
EU aan dit tempo meer dan een eeuw 
nodig zou hebben om tot een bijzonder 
energie-efficiënt en koolstofarm 
gebouwenbestand te komen;

Or. en

Amendement 21
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat volgens ramingen 
van de Commissie 282 miljard euro aan 
investeringen in de renovatie van het 
Europese gebouwenbestand nodig zijn om 
de energie-efficiëntiedoelstelling van de 
Unie voor 2030 te bereiken;

Or. en
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Amendement 22
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat om eventuele 
belemmeringen of risico’s te overwinnen, 
criteria voor prestaties inzake milieu, 
samenleving en governance (ESG) 
moeten worden opgenomen om de 
maatregelen te volgen en af te toetsen aan 
trajecten die ver onder 2°C blijven;

Or. en

Amendement 23
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de bouwsector 
enorm belangrijk is voor de economie van 
de EU, aangezien hij goed is voor 
ongeveer 9 % van het bbp van de Unie;

Or. en

Amendement 24
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de meeste 
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gebouwen dringend moeten worden 
gerenoveerd om energie-efficiënt en 
klimaatneutraal te worden;

Or. en

Amendement 25
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het 
Europees Parlement heeft gevraagd om de 
richtlijn inzake energie-efficiëntie (EED) 
en de richtlijn inzake energie-efficiëntie 
van gebouwen (EEBD) te herzien in 
overeenstemming met de toegenomen 
klimaatambitie van de EU, en dat de 
uitvoering ervan wordt versterkt, door 
middel van bindende nationale 
streefcijfers, waarbij bijzondere aandacht 
wordt besteed aan kwetsbare burgers en 
rekening wordt gehouden met de 
noodzaak van economische 
voorspelbaarheid voor de betrokken 
sectoren1 bis;
__________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)), paragraaf 
22

Or. en

Amendement 26
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het 
renoveren van gebouwen talrijke 
nevenvoordelen heeft, gaande van een 
betere luchtkwaliteit en beter 
warmtecomfort tot lagere 
gezondheidsrisico’s en 
broeikasgasemissies, lagere 
energiebehoeften en daardoor ook minder 
energie-invoer, meer energiezekerheid, 
plaatselijke werkgelegenheid en 
stimulering van de economie, en dat de 
aanvankelijke investeringen via die 
nevenvoordelen minstens in twee- of 
drievoud worden terugverdiend;

Or. en

Amendement 27
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de helft 
van de gebouwen in de EU is uitgerust 
met individuele verwarmingsketels die 
vóór 1992 zijn geplaatst, met een 
efficiëntie van 60 % of minder, en dat 
22 % van de individuele gasgestookte 
verwarmingsketels, 34 % van de 
verwarmingsketels met rechtstreekse 
elektrische verwarming, 47 % van de 
oliegestookte verwarmingsketels en 58 % 
van de met kolen gestookte 
verwarmingsketels ouder zijn dan hun 
technische levensduur; 

Or. en
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Amendement 28
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het 
verhogen van het renovatiepercentage tot 
bijna 3 % zal zorgen voor ongeveer 1 
miljoen extra banen in de bouwsector en 
een belangrijk onderdeel kan vormen van 
de strategie voor herstel na de COVID-19-
crisis;

Or. en

Amendement 29
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
bouwsector zwaar dreigt te worden 
getroffen door deze economische crisis, 
aangezien bedrijven mogelijk te kampen 
zullen hebben met onder meer 
kasstroomproblemen, problemen in 
verband met de toeleveringsketen en een 
dalende vraag;

Or. en

Amendement 30
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, 
Łukasz Kohut, Dan Nica
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Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat 
investeringen voor de vernieuwing van de 
bouwsector ervoor zorgen dat nieuwe 
banen worden geschept en bijdragen aan 
een schone economie, als onderdeel van 
het herstelplan en de Europese Green 
Deal;

Or. en

Amendement 31
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat beleid, 
financiën en innovatie/digitalisering de 
drie belangrijkste factoren zijn die een 
duurzame gebouwde omgeving mogelijk 
maken en dat om het energie-
efficiëntiepotentieel van gebouwen 
optimaal te benutten een slimme 
combinatie nodig is van de nauwgezette 
uitvoering van bestaand beleid, nieuwe 
beleidsinitiatieven om de slechtst 
presterende gebouwen op het gebied van 
energie uit te faseren, passende 
financieringsmechanismen en 
investeringen in innovatieve oplossingen;

Or. en

Amendement 32
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Pernille Weiss
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Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
bouwsector van essentieel belang zal zijn 
bij de plannen voor economisch herstel 
die worden opgesteld;

Or. en

Amendement 33
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat 
gefaseerde en grondige renovaties van het 
bestaande gebouwenbestand van cruciaal 
belang zullen zijn om het energie-
efficiëntiepotentieel van de gebouwen in 
Europa te ontsluiten, en overwegende dat 
aangezien de meeste woningen, scholen 
en kantoorgebouwen die we in 2050 
zullen gebruiken reeds gebouwd zijn, 
bestaat de belangrijkste uitdaging erin 
deze 210 miljoen bestaande gebouwen te 
renoveren, wat kan helpen om miljoenen 
mensen uit de energiearmoede te tillen, de 
energiefactuur te verlagen, meer dan 2 
miljoen banen te scheppen en 
comfortabele, betaalbare en energie-
efficiënte woningen te realiseren voor 
iedereen;

Or. en

Amendement 34
Robert Roos
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namens de ECR-Fractie
Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het 
afslanken van de regelgeving de sectoren 
zou helpen om de crisis het hoofd te 
bieden nu de Europese economie 
stagneert;

Or. en

Amendement 35
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat een goede 
ventilatie, door ramen open te zetten en 
daglicht binnen te laten, de verspreiding 
van pathogenen als het nieuwe 
coronavirus beperkt, en overwegende dat 
door mechanische ventilatie, waarbij 
potentieel verontreinigde lucht wordt 
gerecirculeerd, een hoogrisicozone 
ontstaat;

Or. en

Amendement 36
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat het EU 
Building Stock Observatory (BSO) een 
cruciale rol speelt bij het toezicht op en de 
verbetering van de totale energieprestaties 
van de gebouwen in de EU, door middel 
van betrouwbare, samenhangende en 
eenvoudig te vergelijken gegevens;

Or. en

Amendement 37
Robert Roos

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Wijken en gemeenschappen Schrappen

Or. en

Amendement 38
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Wijken en gemeenschappen Wijken, gemeenschappen en 
betaalbaarheid

Or. en

Amendement 39
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský



AM\1205230NL.docx 21/197 PE652.316v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf –1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat de nationale 
gebouwenbestanden doorheen de EU 
sterk verschillen wat betreft de 
overheersende soorten gebouwen en de 
leeftijd, energieprestaties en 
eigendomsmodellen van de gebouwen 
alsmede het gebruikte 
verwarmingssysteem; wijst erop dat die 
diversiteit wordt weerspiegeld in de 
uiteenlopende beleidspakketten die door 
de lidstaten worden vastgesteld; 
benadrukt dat de lidstaten flexibiliteit 
nodig hebben bij de ontwikkeling van hun 
renovatiebeleid en acht een uniforme 
aanpak contraproductief;

Or. en

Amendement 40
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. wijst erop dat hoewel 
verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie cruciaal zijn om de energie-
uitgaven en energiearmoede terug te 
dringen, zij slechts een onderdeel zijn van 
een ruimere korf van noodzakelijke 
economische en beleidsverbeteringen en 
dat de totale groei van de 
economie/inkomens de factor is die het 
sterkst bijdraagt tot het verlagen van de 
energiearmoedecijfers;

Or. en
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Amendement 41
Robert Roos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de rol van wijken en 
gemeenschappen bij geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde 
te komen tot een klimaatneutrale 
bouwsector tegen 2050;

Schrappen

Or. en

Amendement 42
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de rol van wijken en 
gemeenschappen bij geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde te 
komen tot een klimaatneutrale bouwsector 
tegen 2050;

1. beklemtoont de rol van wijken, 
gemeenschappen, kmo’s en het 
maatschappelijk middenveld bij 
geïntegreerde renovatieprogramma’s 
(IRP’s) als holistische benadering voor 
gefaseerde en grondige renovaties in 
overeenstemming met de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen (EPBD), 
teneinde te komen tot een meer energie-
efficiënte en uiteindelijk klimaatneutrale 
bouwsector tegen 2050; wijst erop dat 
oplossingen zoals gefaseerde en grondige 
renovaties beide moeten worden 
overwogen en op gelijke voet moeten 
worden geplaatst, in overeenstemming 
met de onlangs herziene EPBD;

Or. en
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Amendement 43
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de rol van wijken en 
gemeenschappen bij geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde 
te komen tot een klimaatneutrale 
bouwsector tegen 2050;

1. beklemtoont de rol van 
verschillende actoren die succesvol zijn 
gebleken in het renovatiebeleid van de 
lidstaten, waaronder wijken, 
energiegemeenschappen, verenigingen 
van eigenaren, religieuze 
gemeenschappen en plaatselijke 
overheden; wijst erop dat de gehanteerde 
aanpak en de actoren die erbij worden 
betrokken, moeten worden afgestemd op 
een combinatie van plaatselijke 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 44
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de rol van wijken en 
gemeenschappen bij geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde te 
komen tot een klimaatneutrale bouwsector 
tegen 2050;

1. beklemtoont de rol van wijken en 
gemeenschappen bij geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde zo 
snel mogelijk te komen tot een bijzonder 
energie-efficiënte en op hernieuwbare 
energie gebaseerde bouwsector;

Or. en

Amendement 45
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de rol van wijken en 
gemeenschappen bij geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde te 
komen tot een klimaatneutrale bouwsector 
tegen 2050;

1. beklemtoont de rol van regionale 
en lokale overheden, wijken en 
gemeenschappen bij geïntegreerde 
renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde te 
komen tot een klimaatneutrale bouwsector 
tegen 2050;

Or. en

Amendement 46
Robert Roos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 47
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 

2. is van mening dat het gevoerde 
bouwbeleid alomvattend en inclusief moet 
zijn, en IRP’s dient te omvatten die sociale 
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industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

diensten, mobiliteit, en de industriële en 
energiefuncties van gebouwen integreren, 
en de productie “ter plaatse” en in de buurt 
van energie uit hernieuwbare bronnen en 
flexibiliteit aan de vraagzijde mogelijk 
moet maken; is van mening dat een 
Europees programma voor zonnepanelen 
op daken een goed voorbeeld kan zijn en 
een belangrijke rol zou kunnen spelen in 
de aanstaande renovatiegolf;

Or. en

Amendement 48
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia Toia, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, bijdraagt aan 
de klimaatdoelen van de EU, IRP’s omvat 
die sociale diensten en betaalbaarheid, 
slimme paraatheid, een gezond 
binnenklimaat, mobiliteit, en de 
technische, industriële en energie-
efficiëntiefuncties van gebouwen 
integreren, en de productie “ter plaatse” 
van energie uit hernieuwbare bronnen en 
flexibiliteit aan de vraagzijde mogelijk 
maakt; eist in dat verband dat nationale en 
Europese belemmeringen voor de 
renovatie van het gebouwenbestand 
voortdurend worden weggenomen, zoals 
regelgevingsbelemmeringen met 
betrekking tot de renovatie van gebouwen 
met meerdere eigenaren, hoge kosten 
vooraf en het dilemma huurder versus 
eigenaar;

Or. en
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Amendement 49
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” of in de buurt van energie uit 
hernieuwbare bronnen en flexibiliteit aan 
de vraagzijde mogelijk maakt, en dat het 
een degelijk binnenklimaat garandeert en 
overtollige warmte en koude uit 
nabijgelegen industriële installaties, 
plaatselijke vervoersystemen of, waar dit 
duurzaam is, uit kanalen, rivieren en 
andere waterlopen gebruikt, teneinde een 
bijzonder energie-efficiënt en koolstofarm 
gebouwenbestand te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 50
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt, en dat het een degelijk 
binnenklimaat garandeert;
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Or. en

Amendement 51
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die plaatselijke waardeketens, sociale 
diensten, mobiliteit, en de industriële en 
energiefuncties van gebouwen integreren, 
en de productie “ter plaatse” van energie 
uit hernieuwbare bronnen en flexibiliteit 
aan de vraagzijde mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 52
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie en 
uitwisseling “ter plaatse” en in de buurt 
van energie uit hernieuwbare bronnen 
alsmede flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 53
Sandra Pereira
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namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid 
alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat 
die sociale diensten, mobiliteit, en de 
industriële en energiefuncties van 
gebouwen integreren, en de productie “ter 
plaatse” van energie uit hernieuwbare 
bronnen en flexibiliteit aan de vraagzijde 
mogelijk maakt;

2. eist dat het gevoerde bouw- en 
renovatiebeleid alomvattend en inclusief 
is, IRP’s omvat die sociale diensten, 
mobiliteit, en de industriële en 
energiefuncties van gebouwen integreren, 
en de productie “ter plaatse” van energie 
uit hernieuwbare bronnen en flexibiliteit 
aan de vraagzijde mogelijk maakt;

Or. pt

Amendement 54
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept de rol die 
energiegemeenschappen nu reeds spelen 
om burgers bij elkaar te brengen, hen te 
informeren en hen ertoe aan te zetten te 
starten met hun eigen renovaties en/of 
opwekking van hernieuwbare energie, en 
verzoekt om een omvattend pakket met 
beleidsmaatregelen om deze aanpak op 
grotere schaal toe te passen;

Or. en

Amendement 55
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang 
gezette gentrificering en “renovictie” van 
wijken, en over het toenemende aantal 
mensen dat met energie-armoede kampt, 
de genderkloof, en marginalisering; denkt 
dat een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang 
gezette gentrificering en “renovictie” van 
wijken, en over het toenemende aantal 
mensen dat met energie-armoede kampt, 
de genderkloof, en marginalisering; denkt 
dat een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

3. is van mening dat in een strategie 
(“renovatiegolf”) die erop is gericht het 
gebouwenbestand van de EU zo efficiënt 
mogelijk te maken, rekening moet worden 
gehouden met de verschillende 
omstandigheden in elke lidstaat, in 
voorkomend geval in overeenstemming 
met de geïntegreerde nationale 
actieplannen voor energie en klimaat die 
krachtens Verordening (EU) nr. 
2018/1999 [inzake de governance van de 
energie-unie] zijn aangenomen; denkt dat 
een benadering op basis van stimulansen 
op het niveau van de regelgeving van 
essentieel belang is om de efficiëntie te 
maximaliseren en noodzakelijke 
particuliere en publieke investeringen aan 
te trekken;

Or. en
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Amendement 57
Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Patrizia 
Toia, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang gezette 
gentrificering en “renovictie” van wijken, 
en over het toenemende aantal mensen dat 
met energie-armoede kampt, de 
genderkloof, en marginalisering; denkt dat 
een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang gezette 
gentrificering en “renovictie” van wijken, 
en over het toenemende aantal mensen dat 
met energie-armoede kampt en lijdt onder 
de stijgende last van woningkosten, de 
genderkloof, en marginalisering; denkt dat 
een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken; herinnert eraan 
dat de meest kwetsbare burgers moeten 
worden ondersteund door de toegang tot 
waardige leefomstandigheden, comfort en 
gezondheid voor hen mogelijk te maken 
en wijst op de belangrijke rol van sociale 
woningen;

Or. en

Amendement 58
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang 
gezette gentrificering en “renovictie” van 
wijken, en over het toenemende aantal 
mensen dat met energie-armoede kampt, 

3. denkt dat een benadering die de 
gemeenschap centraal stelt, naast in 
regelgeving verankerde garanties, de 
bestaande gemeenschappen in stand zou 
kunnen houden, waardoor het ontstaan 
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de genderkloof, en marginalisering; denkt 
dat een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

van gemarginaliseerde wijken wordt 
voorkomen;

Or. en

Amendement 59
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang gezette 
gentrificering en “renovictie” van wijken, 
en over het toenemende aantal mensen 
dat met energie-armoede kampt, de 
genderkloof, en marginalisering; denkt 
dat een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang gezette 
gentrificering en “renovictie” van wijken; 
denkt dat een benadering die de 
gemeenschap centraal stelt, naast in 
regelgeving verankerde garanties, de mate 
waarin bestaande gemeenschappen kapot 
worden gemaakt, kan beperken;

Or. en

Amendement 60
Gianna Gancia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang 
gezette gentrificering en “renovictie” van 
wijken, en over het toenemende aantal 
mensen dat met energie-armoede kampt, de 
genderkloof, en marginalisering; denkt dat 

3. maakt zich zorgen over de 
gentrificering en “renovictie” van wijken, 
en over het toenemende aantal mensen dat 
met energie-armoede kampt, de 
genderkloof, en marginalisering; denkt dat 
een benadering die de gemeenschap 
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een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

Or. it

Amendement 61
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang gezette 
gentrificering en “renovictie” van wijken, 
en over het toenemende aantal mensen dat 
met energie-armoede kampt, de 
genderkloof, en marginalisering; denkt dat 
een benadering die de gemeenschap 
centraal stelt, naast in regelgeving 
verankerde garanties, de mate waarin 
bestaande gemeenschappen kapot worden 
gemaakt, kan beperken;

3. maakt zich zorgen over de door 
beleggers en hun belangen in gang gezette 
gentrificering en “renovictie” van wijken, 
en over het toenemende aantal mensen dat 
armoede lijdt, de genderkloof, en 
marginalisering; denkt dat een benadering 
die de gemeenschap centraal stelt, naast in 
regelgeving verankerde garanties, de mate 
waarin bestaande gemeenschappen kapot 
worden gemaakt, kan beperken;

Or. pt

Amendement 62
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat er maatregelen 
moeten worden genomen om segregatie te 
vermijden en dat er bij IRP’s sociale 
effectbeoordelingen moeten worden 
uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op 
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analyses die zijn gebaseerd op gender en 
op huishoudens, met bijzondere aandacht 
voor genderverschillen op het gebied van 
inkomen en financiële middelen; wijst op 
de noodzaak van naar gender en soort 
huishouden uitgesplitste statistische 
gegevens en van meer onderzoek om na te 
gaan op welke manier beleidsmaatregelen 
inzake huisvesting kwetsbare individuen 
en groepen precies kunnen ondersteunen, 
waarbij bijzondere aandacht moet uitgaan 
naar vrouwen;

Or. en

Amendement 63
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia Toia, 
Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. erkent dat de gebouwen op een 
kosteneffectieve, duurzame manier 
moeten worden gerenoveerd, rekening 
houdend met de betaalbaarheid voor 
zowel particuliere eigenaren als hun 
huurders; benadrukt dat nieuwe 
renovaties om gebouwen energie-efficiënt 
te maken er niet toe mogen leiden dat de 
prijzen op de huurmarkt voor huurders 
aanzienlijk toenemen ten gevolge van 
energie-efficiëntere gebouwen;

Or. en

Amendement 64
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. onderstreept het feit dat de 
eigendom van gebouwen, het huurrecht 
en het aantal eigenaren en huurders en de 
steunregelingen voor huisvesting variëren 
van lidstaat tot lidstaat; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om daar 
rekening mee te houden bij het nemen 
van renovatiemaatregelen; onderstreept in 
het bijzonder dat deze renovaties niet 
mogen leiden tot een ondraaglijke 
huurlast voor huurders;

Or. en

Amendement 65
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. benadrukt de belangrijke 
rol die burgers spelen in de renovatie van 
het residentiële gebouwenbestand en wijst 
erop dat er efficiënte hulpmiddelen en 
beste praktijken moeten worden 
uitgewerkt en dat alle mogelijke 
informatie en kennis beschikbaar moet 
worden gesteld op het plaatselijke niveau, 
met inbegrip van de technologische 
mogelijkheden (bijv. slimme meters) die 
aan de consument worden geboden;

Or. en

Amendement 66
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica



AM\1205230NL.docx 35/197 PE652.316v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. benadrukt dat moet worden 
gezorgd voor de nodige knowhow wat 
betreft het onderhoud en het gebruik van 
gebouwen;

Or. en

Amendement 67
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van “one-stop”-shops, de opbouw van 
capaciteit voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

4. wijst in het bijzonder op het 
onmiddellijke succes van “one-stop”-shops 
voor energierenovaties van gebouwen als 
transparante en toegankelijke 
adviesverstrekkers, uit het oogpunt van de 
klant, die de opbouw van capaciteit voor 
gemeenten, en de actieve betrokkenheid 
van plaatselijke actoren, zoals 
energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties, stimuleren; erkent dat 
de huidige kennis over “one-stop”-shops 
als nieuwe, innovatieve 
ondernemingsstructuur op het lokale 
niveau in de lidstaten eerder beperkt is; 
verzoekt de Commissie diepgaande 
casestudy’s op te zetten om kennis en 
feiten te vergaren over de toegevoegde 
waarde van “one-stop”-shops voor 
grondige renovaties en uiteindelijk een 
klimaatneutrale bouwsector in de EU 
tegen 2050; wijst op de belangrijke rol van 
dergelijke diensten om projecten te 
bundelen, advies te verstrekken, de 
werkzaamheden te coördineren enz.; 
onderstreept dat er niet alleen “one-stop”-
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shops moeten worden opgezet, maar dat 
zij ook moeten worden ondersteund met 
een passend, op feiten gebaseerd 
ondernemingsmodel om de markt 
voortdurend te voeden met een pijplijn 
van projecten, ook kleinschaligere 
projecten; is van mening dat het opzetten 
van een “one-stop”-shop op regionaal of 
lokaal niveau een betere toegang tot 
financieringsmechanismen zal 
verzekeren;

Or. en

Amendement 68
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van “one-stop”-shops, de opbouw van 
capaciteit voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van “one-stop”-shops om burgers 
informatie en advies op maat te 
verstrekken, projecten en herhaalbare 
modellen te bundelen, informatie te 
verstrekken over externe financiering, 
renovaties te coördineren en te 
begeleiden, en de opbouw van capaciteit 
voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties, te verzekeren;

Or. en

Amendement 69
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia 
Toia



AM\1205230NL.docx 37/197 PE652.316v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van “one-stop”-shops, de opbouw van 
capaciteit voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van “one-stop”-shops, de opbouw van 
capaciteit voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties, 
onderwijsinstellingen, plaatselijke 
ondernemingen en woningcoöperaties;

Or. en

Amendement 70
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van “one-stop”-shops, de opbouw van 
capaciteit voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

4. beklemtoont de noodzaak van 
capaciteitsopbouw voor gemeenten, en de 
actieve betrokkenheid van plaatselijke 
actoren bij het gehele proces;

Or. pt

Amendement 71
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op het succes 4. wijst in het bijzonder op de 
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van “one-stop”-shops, de opbouw van 
capaciteit voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

noodzaak van “one-stop”-shops, de 
opbouw van capaciteit voor gemeenten, en 
de actieve betrokkenheid van plaatselijke 
actoren, zoals energiegemeenschappen, 
verenigingen van bouwondernemingen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

Or. en

Amendement 72
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van “one-stop”-shops, de opbouw van 
capaciteit voor gemeenten, en de actieve 
betrokkenheid van plaatselijke actoren, 
zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

4. wijst in het bijzonder op het succes 
van lokale “one-stop”-shops, de opbouw 
van capaciteit voor gemeenten, en de 
actieve betrokkenheid van plaatselijke 
actoren, zoals energiegemeenschappen, 
consumentenorganisaties en 
woningcoöperaties;

Or. en

Amendement 73
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst op de noodzaak van zowel 
publieke als particuliere inspanningen om 
concrete resultaten te boeken ten aanzien 
van de energie-efficiëntie van het 
bestaande gebouwenbestand;

Or. en
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Amendement 74
Robert Roos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. juicht de voorstellen betreffende 
platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze inclusief moeten zijn 
en een breed draagvlak behoeven op basis 
van de behoeften van de gemeenschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. juicht de voorstellen betreffende 
platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze inclusief moeten zijn 
en een breed draagvlak behoeven op basis 
van de behoeften van de gemeenschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 76
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. juicht de voorstellen betreffende 5. juicht de voorstellen betreffende 
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platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze inclusief moeten zijn en 
een breed draagvlak behoeven op basis van 
de behoeften van de gemeenschap;

platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze inclusief moeten zijn en 
een brede waaier van belanghebbenden 
moeten omvatten, zoals plaatselijke 
overheden, gemeenschappen, architecten, 
ingenieurs, ambachtslieden, 
vertegenwoordigers van de bouwsector, 
vakbonden, consumenten-, werkgevers- 
en vrouwenorganisaties, producenten van 
hernieuwbare energie, 
energiegemeenschappen en -coöperaties, 
ngo’s, onderwijs- en financiële 
instellingen, instanties voor sociale 
woningbouw en verenigingen van 
eigenaren, buurtbewoners en huurders, 
alsmede een breed draagvlak behoeven op 
basis van de behoeften van de 
gemeenschap;

Or. en

Amendement 77
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. juicht de voorstellen betreffende 
platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze inclusief moeten zijn en 
een breed draagvlak behoeven op basis van 
de behoeften van de gemeenschap;

5. juicht de voorstellen betreffende 
platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze zo open, transparant 
en inclusief mogelijk moeten zijn opdat de 
versnippering van de bouwsector kan 
worden tegengegaan; herinnert eraan dat 
de platforms de doelstelling moeten 
dienen om de gebouwen tegen 2050 
nagenoeg energieneutraal te maken en is 
van mening dat zij het instrument moeten 
zijn om burgers te mobiliseren en een 
breed draagvlak te creëren op basis van de 
behoeften van de gemeenschap;

Or. en
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Amendement 78
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. juicht de voorstellen betreffende 
platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze inclusief moeten zijn en 
een breed draagvlak behoeven op basis van 
de behoeften van de gemeenschap;

5. juicht de voorstellen betreffende 
“open platforms” in de Europese Green 
Deal toe; benadrukt dat deze inclusief 
moeten zijn en het maatschappelijk 
middenveld, de vastgoed- en de 
bouwsector, architecten en ingenieurs en 
plaatselijke overheden moeten 
bijeenbrengen om de belemmeringen voor 
renovatie aan te pakken, teneinde een 
breed draagvlak te creëren op basis van de 
behoeften van de gemeenschap;

Or. en

Amendement 79
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. juicht de voorstellen betreffende 
platforms in de Europese Green Deal toe; 
benadrukt dat deze inclusief moeten zijn en 
een breed draagvlak behoeven op basis van 
de behoeften van de gemeenschap;

5. neemt nota van de voorstellen 
betreffende platforms in de Europese 
Green Deal; benadrukt dat deze inclusief 
moeten zijn en een breed draagvlak 
behoeven op basis van de behoeften van de 
gemeenschap;

Or. pt

Amendement 80
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat regionale 
platforms meetbare doelstellingen moeten 
vaststellen en werk moeten maken van 
stappenplannen, en dat zij regelmatig 
informatie moeten uitwisselen met 
bestaande platforms voor gezamenlijke 
actie in het kader van de EED, de EPBD 
en de RED1 bis, en met bestaande 
agentschappen en organen in de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk 
effect sorteren;
__________________
1 bis

 Richtlijn (EU) 2018/2002 van 11 
december 2018 houdende wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie; Richtlijn (EU) 2018/844 van 
30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de 
energieprestatie van gebouwen en 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie; Richtlijn (EU) 2018/2001 van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen.

Or. en

Amendement 81
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. neemt nota van het nieuwe 
Handvest van Leipzig dat tijdens het 
Duitse voorzitterschap zal worden 
aangenomen en deelt de mening dat 
steden een essentiële rol spelen bij het 
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drastisch reduceren van de 
broeikasgasemissies en het verhogen van 
de energie-efficiëntie; is van mening dat 
de renovatie van gebouwen een 
belangrijke bijdrage zal leveren aan die 
doelstellingen en tegelijkertijd 
rechtvaardige, groene en productieve 
steden zal bevorderen via veerkrachtige 
wijken; verzoekt het Duitse 
voorzitterschap van de Raad van de EU, 
de Commissie en de lidstaten ervoor te 
zorgen dat steden worden voorzien van de 
nodige direct toegankelijke 
financieringsmiddelen voor 
renovatiemaatregelen, in het bijzonder 
gezien het noodzakelijke economische 
herstel;

Or. en

Amendement 82
Iskra Mihaylova, Susana Solís Pérez, Morten Petersen, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op beleid voor het 
faciliteren van IRP’s op 
gemeenschapsniveau voor grondige 
renovaties; verzoekt de Commissie het 
werk aan het Burgemeestersconvenant 
voor klimaat en energie en de EU-City 
Facility te intensiveren;

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Robert Roos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op beleid voor het 
faciliteren van IRP’s op 
gemeenschapsniveau voor grondige 
renovaties; verzoekt de Commissie het 
werk aan het Burgemeestersconvenant 
voor klimaat en energie en de EU-City 
Facility te intensiveren;

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op beleid voor het 
faciliteren van IRP’s op 
gemeenschapsniveau voor grondige 
renovaties; verzoekt de Commissie het 
werk aan het Burgemeestersconvenant 
voor klimaat en energie en de EU-City 
Facility te intensiveren;

6. dringt aan op beleid voor het op een 
inclusieve en interactieve manier 
faciliteren van IRP’s op lokaal niveau in 
de lidstaten voor gefaseerde en grondige 
renovaties; wijst erop dat via de IRP’s 
moet worden gezorgd voor meer 
hernieuwbare energieoplossingen “ter 
plaatse” en “in de buurt”; verzoekt de 
Commissie het werk aan het 
Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie en de EU-City Facility te 
intensiveren; 

Or. en

Amendement 85
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op beleid voor het 
faciliteren van IRP’s op 
gemeenschapsniveau voor grondige 
renovaties; verzoekt de Commissie het 
werk aan het Burgemeestersconvenant 
voor klimaat en energie en de EU-City 
Facility te intensiveren;

6. dringt aan op beleid voor het 
faciliteren van IRP’s op 
gemeenschapsniveau voor grondige 
renovaties en het activeren van 
energieburgers via de productie ter 
plaatse van hernieuwbare energie of 
responsmechanismen aan de vraagzijde; 
verzoekt de Commissie het werk aan het 
Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie en de EU-City Facility te 
intensiveren;

Or. en

Amendement 86
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op beleid voor het 
faciliteren van IRP’s op 
gemeenschapsniveau voor grondige 
renovaties; verzoekt de Commissie het 
werk aan het Burgemeestersconvenant 
voor klimaat en energie en de EU-City 
Facility te intensiveren;

6. dringt aan op beleid voor het 
faciliteren van IRP’s op 
gemeenschapsniveau voor grondige en 
gefaseerde grondige renovaties, rekening 
houdend met de behoeften van het 
gebouw; verzoekt de Commissie het werk 
aan het Burgemeestersconvenant voor 
klimaat en energie en de EU-City Facility 
te intensiveren;

Or. en

Amendement 87
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om hun 
plaatselijke overheden beter in staat te 
stellen om IRP’s uit te rollen op wijk- en 
gemeenschapsniveau, en om burgers 
tegelijkertijd een centrale plaats toe te 
kennen en de plaatselijke overheden te 
verplichten feedback te geven over de 
behaalde resultaten en over beste 
praktijken voor de ontwikkeling van 
toekomstig beleid op het nationale niveau;

Or. en

Amendement 88
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op het belang van het 
bevorderen van opleidings- en 
voorlichtingsinitiatieven die gericht zijn 
op bewustmaking en het simuleren van 
veranderingen in het gedrag en de 
houding van eindgebruikers tegenover 
renovatieprogramma’s;

Or. en

Amendement 89
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 

Schrappen
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kennen aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 90
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 
kennen aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Schrappen

Or. en

Amendement 91
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 
kennen aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

7. maakt zicht zorgen over het 
toenemende aantal burgers dat te lijden 
heeft onder energiearmoede, 
genderongelijkheid en marginalisering; 
verzoekt de lidstaten daarom om bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 
kennen aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen en, waar nodig, om de 
vaststelling van specifieke maatregelen ter 
bevordering van de energie-efficiëntie of 
de aanpassing van bestaande maatregelen 
aan de specifieke situatie van deze 
gebieden aan te moedigen;

Or. en
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Amendement 92
Gianna Gancia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 
kennen aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s gemarginaliseerde 
gemeenschappen vooraf te identificeren en 
deze als eerste prioriteit te beschouwen;

Or. it

Amendement 93
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 
kennen aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 
kennen aan gebouwen die meer energie 
verbruiken of verspillen;

Or. en

Amendement 94
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten bij het 
ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te 
kennen aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

7. verzoekt de lidstaten prioriteit toe te 
kennen aan gezinnen en gemeenschappen 
die in armoede leven;
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Or. pt

Amendement 95
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten om te 
overwegen de stijging van de huurprijzen 
te begrenzen; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie een regelgevingskader uit te 
werken om “renovictie” te vermijden, 
door voor te schrijven dat een passend 
deel van de ruimte in grondig 
gerenoveerde gebouwen wordt 
voorbehouden voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen en diegenen die in de 
energiearmoede dreigen te belanden of 
zich reeds daarin bevinden;

Or. en

Amendement 96
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de speculatieve eigendom van 
huurwoningen te reguleren, in het 
bijzonder in de Europese hoofdsteden, via 
het financiële wetgevingskader;

Or. en
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Amendement 97
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie een 
ondersteuningsdienst voor door burgers 
geleide renovatieprojecten op te zetten en 
uitvoeringsrichtsnoeren te verstrekken 
aan de lidstaten met betrekking tot de 
begrippen van een ondersteunend kader 
en gelijke mededingingsvoorwaarden voor 
energiegemeenschappen die bij de 
richtlijn elektriciteitsmarkt en de richtlijn 
hernieuwbare energie1 bis zijn ingevoerd, 
om de geslaagde tenuitvoerlegging te 
verzekeren en de voordelen van 
burgerenergieprojecten ten volle te 
erkennen;
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2019/944 van 5 juni 
2019 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 
2012/27/EU; Richtlijn (EU) 2018/2001 
van 11 december 2018 ter bevordering 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen

Or. en

Amendement 98
Robert Roos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk inclusieve IRP-platforms op te 
richten, geflankeerd door EU-initiatieven 

Schrappen
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voor het uitwisselen van goede praktijken 
betreffende de herhaalbaarheid van 
programma’s, de verspreiding van 
capaciteiten, sectorintegratie, en 
vrijwaringsmaatregelen voor 
gemeenschappen die met energie-armoede 
kampen;

Or. en

Amendement 99
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk inclusieve IRP-platforms op te 
richten, geflankeerd door EU-initiatieven 
voor het uitwisselen van goede praktijken 
betreffende de herhaalbaarheid van 
programma’s, de verspreiding van 
capaciteiten, sectorintegratie, en 
vrijwaringsmaatregelen voor 
gemeenschappen die met energie-armoede 
kampen;

8. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk “open platforms” op te richten, 
zoals vermeld in de mededeling 
betreffende een Europese Green Deal, en 
deze platforms als kernprioriteit op te 
nemen in de IRP’s; wijst erop dat de 
IRP’s dienen te worden geflankeerd door 
EU-initiatieven voor het uitwisselen van 
goede praktijken betreffende de 
herhaalbaarheid van programma’s, de 
verspreiding van capaciteiten, 
sectorintegratie, en vrijwaringsmaatregelen 
voor gemeenschappen die met energie-
armoede kampen, in overeenstemming met 
de verbintenissen uit de EPBD;

Or. en

Amendement 100
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk inclusieve IRP-platforms op te 
richten, geflankeerd door EU-initiatieven 
voor het uitwisselen van goede praktijken 
betreffende de herhaalbaarheid van 
programma’s, de verspreiding van 
capaciteiten, sectorintegratie, en 
vrijwaringsmaatregelen voor 
gemeenschappen die met energie-armoede 
kampen;

8. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk inclusieve IRP-platforms op te 
richten, geflankeerd door EU-initiatieven 
voor het uitwisselen van goede praktijken 
betreffende de herhaalbaarheid van 
programma’s, de verspreiding van 
capaciteiten en sectorintegratie;

Or. en

Amendement 101
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk inclusieve IRP-platforms op te 
richten, geflankeerd door EU-initiatieven 
voor het uitwisselen van goede praktijken 
betreffende de herhaalbaarheid van 
programma’s, de verspreiding van 
capaciteiten, sectorintegratie, en 
vrijwaringsmaatregelen voor 
gemeenschappen die met energie-armoede 
kampen;

8. verzoekt de Commissie informatie 
beschikbaar te stellen aan de lidstaten ter 
uitwisseling van goede praktijken 
betreffende de herhaalbaarheid van 
programma’s, de verspreiding van 
capaciteiten, sectorintegratie, en 
vrijwaringsmaatregelen voor 
gemeenschappen die met energie-armoede 
kampen;

Or. pt

Amendement 102
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat de behoeften 
op het gebied van energie-efficiëntie en de 
instandhouding van het Europese 
historische erfgoed (monumenten en 
gebouwen) zoveel mogelijk moeten 
worden geharmoniseerd, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met 
welke landen meer historisch erfgoed 
hebben;

Or. en

Amendement 103
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Kopje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Strategische planning en indicatoren voor 
meetbare vorderingen

Or. en

Amendement 104
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat 
langetermijnstrategieën voor renovatie 
moeten worden erkend als essentieel 
instrument voor de planning, het meten 
van de vorderingen en de verwezenlijking 
van energiedoelstellingen;
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(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Strategische planning en indicatoren voor 
meetbare vorderingen”)

Or. en

Amendement 105
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is ervan overtuigd dat lokale, 
regionale, nationale en Europese 
overheden uit alle sectoren deel moeten 
uitmaken van het meerlaagse 
tenuitvoerleggingsplatform voor 
geïntegreerde strategieën voor de 
renovatie van gebouwen, teneinde de 
lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering 
van hun langetermijnstrategieën inzake 
renovatie;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Strategische planning en indicatoren voor 
meetbare vorderingen”)

Or. en

Amendement 106
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. is van mening dat “energie-
efficiëntie eerst” het grondbeginsel moet 
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zijn bij het plannen van de prioriteiten en 
tenuitvoerleggingsprocessen; is in dit 
verband van mening dat er in het kader 
van de nationale renovatieprogramma’s 
prioriteiten moeten worden aangebracht 
in de verschillende soorten gebouwen;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Strategische planning en indicatoren voor 
meetbare vorderingen”)

Or. en

Amendement 107
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de Commissie om 
een beleidsmaatregel aan te nemen die 
IRP’s voor grondige renovaties op het 
lokale en het regionale niveau zal 
vergemakkelijken; verzoekt de Commissie 
haar werk aan het 
Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie en de EU-City Facility te 
intensiveren; onderstreept in dit verband 
ook het grote belang van de stedelijke 
agenda en het stedelijk partnerschap;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Strategische planning en indicatoren voor 
meetbare vorderingen”)

Or. en

Amendement 108
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. is van mening dat de 
versnelde integratie en het versnelde 
gebruik van hernieuwbare energie 
bijdragen aan het beginsel van energie-
efficiëntie en een volledig koolstofarme en 
betaalbare energievoorziening 
verzekeren;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Strategische planning en indicatoren voor 
meetbare vorderingen”)

Or. en

Amendement 109
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat initiële 
investeringskosten, ingewikkelde 
financieringsregelingen, gescheiden 
prikkels, middellange tot lange 
terugverdientijden en een gebrek aan een 
stabiel en ambitieus beleidskader 
belangrijke belemmeringen voor 
investeringen vormen;

9. benadrukt dat initiële 
investeringskosten, ingewikkelde 
financieringsregelingen, gescheiden 
prikkels, middellange tot lange 
terugverdientijden, de problematische 
toegang tot krediet voor coöperaties van 
huiseigenaren, de wettelijke 
belemmeringen voor gebouwen met 
meerdere eigenaars, fossiele-
brandstofsubsidies voor 
eigenaars/huurders en een gebrek aan een 
stabiel en ambitieus beleidskader 
belangrijke belemmeringen voor 
investeringen vormen;

Or. pt
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Amendement 110
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat initiële 
investeringskosten, ingewikkelde 
financieringsregelingen, gescheiden 
prikkels, middellange tot lange 
terugverdientijden en een gebrek aan een 
stabiel en ambitieus beleidskader 
belangrijke belemmeringen voor 
investeringen vormen;

9. benadrukt dat bureaucratische 
rompslomp, buitensporige belastingen op 
gebouwen en eigendommen, 
administratieve lasten, initiële 
investeringskosten, ingewikkelde 
financieringsregelingen, gescheiden 
prikkels, middellange tot lange 
terugverdientijden en een gebrek aan een 
stabiel en ambitieus beleidskader 
belangrijke belemmeringen voor 
investeringen vormen;

Or. en

Amendement 111
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat initiële 
investeringskosten, ingewikkelde 
financieringsregelingen, gescheiden 
prikkels, middellange tot lange 
terugverdientijden en een gebrek aan een 
stabiel en ambitieus beleidskader 
belangrijke belemmeringen voor 
investeringen vormen;

9. benadrukt dat initiële 
investeringskosten, ingewikkelde 
financieringsregelingen, gescheiden 
prikkels, middellange tot lange 
terugverdientijden en een gebrek aan een 
stabiel en ambitieus beleidskader 
belangrijke belemmeringen voor 
investeringen in de renovatie van 
gebouwen vormen;

Or. en



PE652.316v01-00 58/197 AM\1205230NL.docx

NL

Amendement 112
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat initiële 
investeringskosten, ingewikkelde 
financieringsregelingen, gescheiden 
prikkels, middellange tot lange 
terugverdientijden en een gebrek aan een 
voorspelbaar beleidskader op de lange 
termijn belangrijke belemmeringen voor 
investeringen vormen; spoort de 
Commissie er daarom toe aan een op de 
markt gebaseerd beleidskader te 
ontwikkelen om investeringen en 
plaatselijke innovatie-initiatieven te 
stimuleren; is ervan overtuigd, met name 
in de nasleep van de COVID-19-crisis en 
de effecten ervan op de publieke en 
particuliere financiën, dat een hogere 
regelgevingslast of hogere kosten op de 
korte termijn gekoppeld moeten worden 
aan financiële stimulansen op de lange 
termijn; wijst erop dat kosteneffectieve 
technologieën als “Building Automation 
and Control” moeten worden uitgerold, 
die een negenvoudig rendement op 
investering kunnen bieden;

Or. en

Amendement 113
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat een duidelijk, 
ambitieus regelgevingstraject tot 2050, 
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met passende stimulansen en streefdoelen 
om een bijzonder energie-efficiënt 
gebouwenbestand te verwezenlijken, een 
voorwaarde is voor institutionele 
beleggers om de renovatie van gebouwen 
als duurzame langetermijninvestering te 
overwegen;

Or. en

Amendement 114
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat de economische 
crisis naar aanleiding van de uitbraak van 
de COVID-19-pandemie een grote invloed 
zal hebben op het leven en de financiële 
situatie van gezinnen en bedrijven;

Or. en

Amendement 115
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat de huidige 
verwarmings- en koeltechnologieën reeds 
matuur zijn en huishoudens de kans 
kunnen bieden om hun 
verwarmingskosten te drukken;

Or. en
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Amendement 116
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is van mening dat stimulansen en 
maatregelen voor het verbeteren van 
slimme consumptie op het niveau van de 
eindverbruiker, zoals het beheer van de 
vraagzijde en de installatie van slimme 
meters, moeten worden gekoppeld aan 
investeringsstimulansen die zijn gericht 
op de eigenaren van gebouwen, in het 
bijzonder in gevallen van 
appartementsblokken waarin het 
energieverbruik centraal wordt beheerd 
via stadsverwarmings- en 
koelingssystemen en niet rechtstreeks aan 
de eindverbruiker wordt aangerekend, met 
het oog op energie-efficiëntie en 
kostenefficiëntie;

Or. en

Amendement 117
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is ingenomen met het initiatief 
inzake slimme financiering voor slimme 
gebouwen maar betreurt dat het volledige 
potentieel ervan nog niet is benut, 
aangezien de criteria te complex zijn en 
het voor overheden en 
projectontwikkelaars moeilijk blijft om het 
initiatief te combineren met andere 
fondsen en instrumenten;
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Or. en

Amendement 118
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. wijst erop dat de kosten van 
levensonderhoud, gebouwen en renovaties 
moeten worden verlaagd; verzoekt de 
Commissie om de betaalbaarheid van 
woningen, renovaties en bouwen te 
prioriteren;

Or. en

Amendement 119
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie om 
nieuwe regelgevingsverplichtingen uit te 
stellen die anders tijdens de crisis zouden 
ingaan en om de huidige verplichtingen 
inzake energie-efficiëntie en klimaat 
opnieuw in overweging te nemen, met 
inbegrip van de verplichting uit de EPBD 
om tot een nagenoeg energieneutraal 
gebouwenbestand te komen, gezien de 
nieuwe situatie en de toegenomen 
behoefte aan betaalbare woningen na de 
komende economische recessie;

Or. en
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Amendement 120
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken;

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken; benadrukt dat de EU reeds 
financieel heeft bijgedragen aan de 
renovatie van gebouwen via haar 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen; onderstreept de rol 
van de Europese Investeringsbank Groep 
bij het verstrekken van leningen, 
waarborgen en financiële instrumenten, 
zoals de garantiefaciliteit van particuliere 
financiering voor energie-efficiëntie 
(PF4EE) en de garantiefaciliteit van 
slimme financiering voor slimme 
gebouwen, en ook in het kader van 
InvestEU, voor het financieren van 
kleinschalige renovatie-initiatieven en -
diensten en die voor sociale huisvesting;

Or. en

Amendement 121
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 

10. is van oordeel dat, in aanvulling op 
bestaande middelen op Europees, 
nationaal en regionaal niveau en 
particuliere investeringen, een Europees 
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beschikken; Fonds voor de renovatie van gebouwen, 
ondersteund met ten minste 75 miljard 
EUR per jaar aan EU-prikkels, nodig is om 
te zorgen voor grondige renovaties 
teneinde tegen 2050 over een bijzonder 
energie-efficiënt en koolstofarm 
gebouwenbestand te kunnen beschikken;

Or. en

Amendement 122
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken;

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken; onderstreept dat er geen 
investeringen mogen worden gedaan om 
de installatie van apparatuur of 
technologieën voor fossiele brandstoffen 
in gebouwen te ondersteunen;

Or. en

Amendement 123
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken;

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken; herinnert eraan dat, gezien de 
uitdaging, een duidelijke reeks evaluatie- 
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en beoordelingshulpmiddelen alsmede 
financiële middelen nodig zijn; 

Or. en

Amendement 124
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat meer dan 75 
miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken;

10. is van oordeel dat plannen om de 
energie-efficiëntie te verhogen altijd 
economisch verantwoord moeten zijn;

Or. en

Amendement 125
Gianna Gancia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat meer dan 
75 miljard EUR per jaar aan EU-prikkels 
nodig is om tegen 2050 over een energie-
efficiënt gebouwenbestand te kunnen 
beschikken;

10. schat in dat meer dan 75 miljard 
EUR per jaar aan EU-prikkels nodig is om 
tegen 2050 over een energie-efficiënt 
gebouwenbestand te kunnen beschikken;

Or. it

Amendement 126
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat het de 
individuele gezinnen en bedrijven moeten 
zijn die uiteindelijk beslissen of hun 
gebouwen moeten worden gerenoveerd, 
op basis van hun individuele voorkeuren 
en behoeften; benadrukt dat regeringen 
stimulansen kunnen geven, maar geen 
gebruik dienen te maken van verdere 
verplichtingen;

Or. en

Amendement 127
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat moet worden 
gezorgd voor adequate, eenvoudige 
toegang tot krediet en financiering om 
kmo’s, gemeenschappen en gezinnen te 
helpen ondersteunen bij het uitvoeren van 
de nodige renovaties van het bestaande 
gebouwenbestand en bij het integreren 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingsoplossingen;

Or. en

Amendement 128
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent de rol van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) 
bij het financieren van energie-
efficiëntieprojecten en het vaststellen van 
energie-efficiëntie als specifieke 
doelstelling voor regionale ontwikkeling 
in de periode 2021-2027;

Or. en

Amendement 129
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ingenomen met de bevindingen 
waaruit blijkt dat bijzonder energie-
efficiënte gebouwen een meerprijs met 
zich meebrengen1 bis, wat 
gebouweigenaren een rendement op 
investering verzekert;
__________________
1 bis Hyland e.a. “The value of domestic 
building energy efficiency” (2013); 
Mangold e.a. “Socio-economic impact of 
renovation and retrofitting of the 
Gothenburg building stock” (2016).

Or. en

Amendement 130
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om 
indicatoren vast te stellen voor de 
kosteneffectiviteit van de investeringen in 
gebouwenrenovatie, die moeten worden 
gebruikt bij de toewijzing van middelen 
gedurende de financieringsperiode 2021-
2027;

Or. en

Amendement 131
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept het belang van 
zeggenschap van de lidstaten met 
betrekking tot de bronnen van 
financiering voor (stimulansen voor) 
renovaties, zoals weerspiegeld in de 
heterogeniteit van de door de lidstaten 
vastgestelde beleidspakketten, rekening 
houdend met de grote verschillen in de 
soort, ouderdom en energieprestaties van 
gebouwen, zoals blijkt uit de spreiding van 
de energieprestatiescores, de soorten 
verwarmingssystemen en de structuren 
voor de indeling van residentiële 
gebouwen (eengezins- versus 
meergezinswoningen) in de EU;

Or. en

Amendement 132
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Fredrick Federley
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om flexibele modellen op te 
zetten voor de synergieën tussen 
verschillende financieringsprogramma’s 
en -instrumenten voor het financieren van 
energie-efficiëntie in gebouwen;

Or. en

Amendement 133
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de beschikbare 
financieringsmogelijkheden, de goede 
praktijken van de lidstaten bij het 
“blenden” van de inkomsten die met de 
EU-regeling voor de handel in emissies 
(EU-ETS) worden gegenereerd, 
conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als 
garanties en roterende fondsen; 
benadrukt dat opleiding kan worden 
gefinancierd met middelen van het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie;

11. ondersteunt het idee van 
marktgerichte maatregelen in de 
bouwsector die energie-efficiëntie en 
kosteneffectieve investeringen verzekeren; 
benadrukt dat een dergelijke 
marktgerichte maatregel gebaseerd moet 
zijn op een gedegen effectbeoordeling; 
acht het voor alle maatregelen van het 
allergrootste belang om rekening te 
houden met het effect van de maatregelen 
op het concurrentievermogen van de 
Europese ondernemingen en om de 
verplaatsing van activiteiten naar andere 
landen als reactie op verschillende 
milieunormen tegen te gaan;

Or. en

Amendement 134
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de beschikbare 
financieringsmogelijkheden, de goede 
praktijken van de lidstaten bij het 
“blenden” van de inkomsten die met de 
EU-regeling voor de handel in emissies 
(EU-ETS) worden gegenereerd, 
conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als garanties 
en roterende fondsen; benadrukt dat 
opleiding kan worden gefinancierd met 
middelen van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie;

11. verwelkomt de beschikbare 
financieringsmogelijkheden en de goede 
praktijken van de lidstaten bij het gebruik 
van de regionale fondsen van de EU; 
benadrukt dat opleiding kan worden 
gefinancierd met middelen van het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie;

Or. pt

Amendement 135
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de beschikbare 
financieringsmogelijkheden, de goede 
praktijken van de lidstaten bij het 
“blenden” van de inkomsten die met de 
EU-regeling voor de handel in emissies 
(EU-ETS) worden gegenereerd, 
conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als garanties 
en roterende fondsen; benadrukt dat 
opleiding kan worden gefinancierd met 
middelen van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie;

11. verzoekt de lidstaten met klem om 
de beschikbare financieringsmogelijkheden 
uit te breien en goede praktijken uit te 
wisselen, zoals het “blenden” van de 
inkomsten die met de EU-regeling voor de 
handel in emissies (EU-ETS) worden 
gegenereerd, conditionaliteit, en het 
gebruik van de regionale fondsen van de 
EU als garanties en roterende fondsen, in 
het bijzonder om renovaties voor gezinnen 
met een laag inkomen aan te moedigen; 
benadrukt dat opleiding kan worden 
gefinancierd met middelen van het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie;

Or. en
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Amendement 136
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de beschikbare 
financieringsmogelijkheden, de goede 
praktijken van de lidstaten bij het 
“blenden” van de inkomsten die met de 
EU-regeling voor de handel in emissies 
(EU-ETS) worden gegenereerd, 
conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als garanties 
en roterende fondsen; benadrukt dat 
opleiding kan worden gefinancierd met 
middelen van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie;

11. verwelkomt de beschikbare 
financieringsmogelijkheden, de goede 
praktijken van de lidstaten bij het 
“blenden” van de inkomsten die met de 
EU-regeling voor de handel in emissies 
(EU-ETS) worden gegenereerd, 
conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als garanties 
en roterende fondsen; benadrukt dat 
opleiding op het gebied van hernieuwbare 
en koolstofarme energie en energie- en 
hulpbronnenefficiëntie kan worden 
gefinancierd met middelen van het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie;

Or. en

Amendement 137
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de beschikbare 
financieringsmogelijkheden, de goede 
praktijken van de lidstaten bij het 
“blenden” van de inkomsten die met de 
EU-regeling voor de handel in emissies 
(EU-ETS) worden gegenereerd, 
conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als garanties 
en roterende fondsen; benadrukt dat 
opleiding kan worden gefinancierd met 
middelen van het Fonds voor een 

11. neemt nota van de beschikbare 
financieringsmogelijkheden, de goede 
praktijken van de lidstaten bij het 
“blenden” van de inkomsten die met de 
EU-regeling voor de handel in emissies 
(EU-ETS) worden gegenereerd, 
conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als garanties 
en roterende fondsen; benadrukt dat 
opleiding kan worden gefinancierd met 
middelen van het Fonds voor een 
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rechtvaardige transitie; rechtvaardige transitie;

Or. en

Amendement 138
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, 
Łukasz Kohut, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met verschillende 
financieringspraktijken en -instrumenten, 
waaronder groene subsidies, belasting- en 
leningstimulansen; onderstreept dat 
beleid met terugwerkende kracht dat 
nadelige gevolgen heeft voor geboden 
stimulansen voor investeringen in 
energie-efficiëntie moet worden 
vermeden;

Or. en

Amendement 139
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beklemtoont het belang van het 
mobiliseren van de financiële middelen 
die de lidstaten nodig hebben om te 
kunnen voldoen aan de voorgestelde 
doelstellingen voor het maximaliseren van 
het energie-efficiëntiepotentieel van het 
gebouwenbestand in de EU;

Or. pt
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Amendement 140
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat de 
mogelijkheden en de goede praktijken met 
betrekking tot het gebruik van 
koolstofopbrengsten uit de EU-ETS voor 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie verder moeten worden 
ontwikkeld en dienovereenkomstig moeten 
worden bevorderd;

Or. en

Amendement 141
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia Toia, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. onderstreept de belangrijke rol van 
subsidies voor onderzoeks-, innovatie- en 
demonstratieprogramma’s (bijvoorbeeld 
voor nagenoeg energieneutrale 
gebouwen, slimme woningen en slimme 
steden) bij de uitvoering van grondige en 
gefaseerde grondige renovaties in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 142
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz 
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Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. merkt op dat contracten 
met leveranciers van energiediensten 
(ESCO’s) kunnen worden gebruikt voor 
de buitenbalansfinanciering van de 
duurzame renovatie van gebouwen, 
aangezien zij met name de financiële 
lasten voor sociale woningen, 
woningcorporaties en bedrijventerreinen 
kunnen verlagen;

Or. en

Amendement 143
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. verzoekt de Commissie om 
te pleiten voor de energetische renovatie 
van gebouwen en om particuliere 
investeringen met betrekking tot slimme 
en duurzame financiering te 
vergemakkelijken, door vast te stellen 
welke plaatselijke investeringsconcepten 
mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 144
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de 
absorptiepercentages van de fondsen 
moeten worden verhoogd middels het 
elimineren van obstakels, in het bijzonder 
via technische bijstand;

12. benadrukt dat de 
absorptiepercentages van de fondsen 
moeten worden verhoogd middels het 
elimineren van obstakels, in het bijzonder 
via technische bijstand, en dat continue, 
stabiele financiering voor IRP’s moet 
worden verstrekt uit zowel Europese als 
nationale bronnen, zonder 
onderbrekingen veroorzaakt door 
verschillende maatregelen op het gebied 
van begrotingsplanning;

Or. en

Amendement 145
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de 
absorptiepercentages van de fondsen 
moeten worden verhoogd middels het 
elimineren van obstakels, in het bijzonder 
via technische bijstand;

12. benadrukt dat de 
absorptiepercentages van de fondsen 
moeten worden verhoogd middels het 
elimineren van obstakels, in het bijzonder 
via technische bijstand; betreurt dat Elena 
nog steeds vooral grote projecten omvat, 
en dat kleinere projecten en projecten 
waarbij gemeenschappen betrokken zijn 
meer steun nodig hebben en moeten 
worden gebundeld; 

Or. en

Amendement 146
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de 
absorptiepercentages van de fondsen 
moeten worden verhoogd middels het 
elimineren van obstakels, in het bijzonder 
via technische bijstand;

12. benadrukt dat de 
absorptiepercentages van de fondsen 
moeten worden verhoogd middels het 
elimineren van obstakels, in het bijzonder 
via technische bijstand gedurende de 
volledige interventiefase, van planning tot 
voltooiing;

Or. en

Amendement 147
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Katalin Cseh, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent de rol en het succesvolle 
model van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen; roept ertoe op 
om binnen het onderdeel “duurzame 
infrastructuur” van InvestEU prioriteit te 
verlenen aan de financiering van de 
energie-efficiëntie van gebouwen; is van 
mening dat financieringsregelingen 
stimulansen moeten bieden voor en 
prioriteit moeten verlenen aan grondige 
renovaties, met het oog op de 
klimaatneutraliteitsdoelen voor 2050;

Or. en

Amendement 148
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat alle beschikbare 
technologieën voor het versnellen van de 
decarbonisatie van het gebouwenbestand 
moeten worden overwogen en met name 
dat investeringen in de renovatie van het 
gebouwenbestand gepaard moeten gaan 
met investeringen in de decarbonisatie 
van de verwarmingssector, hetgeen de 
komende jaren van essentieel belang zal 
blijven;

Or. en

Amendement 149
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. ziet de EU-City Facility als een 
potentieel bijzonder krachtig mechanisme 
om steden te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van IRP’s, dat moet worden 
voortgezet en waarmee ook steun moet 
worden verleend aan kleinere projecten;

Or. en

Amendement 150
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 

Schrappen
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voor gemarginaliseerde burgers;

Or. en

Amendement 151
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde burgers;

Schrappen

Or. en

Amendement 152
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde burgers;

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor kwetsbare en gemarginaliseerde 
burgers, opdat zij kunnen profiteren van 
adequate, gezonde en energie-efficiënte 
woningen en deel kunnen uitmaken van 
wijkrenovatieprogramma’s; vraagt om 
beste praktijken met betrekking tot 
innovatieve financieringsinstrumenten te 
ontwikkelen en te delen, bijvoorbeeld 
inzake financiering via de 
energierekening en soortgelijke 
regelingen, waaronder energie-
efficiëntiehypotheken, EuroPACE-
leningen en REnOnBill-leningen;

Or. en



PE652.316v01-00 78/197 AM\1205230NL.docx

NL

Amendement 153
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde burgers;

13. vestigt de aandacht op de 
renovatieprogramma’s van bepaalde 
lidstaten, waarin gezinnen met een laag 
inkomen een voorkeursbehandeling 
krijgen, bijvoorbeeld door de 
medefinancieringspercentages 
afhankelijk te maken van het inkomen 
van het gezin, tot op een niveau van 
nagenoeg volledige subsidiëring van de 
thermische renovatie en vervanging van 
verwarmingssystemen;

Or. en

Amendement 154
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde burgers;

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde burgers en 
energiearmoede, toegankelijkheid, 
technische en infrastructurele 
belemmeringen moeten aanpakken;

Or. en

Amendement 155
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde burgers;

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gezinnen en gemeenschappen die in 
armoede leven;

Or. pt

Amendement 156
Gianna Gancia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde burgers;

13. is van oordeel dat alle IRP’s 
financiële middelen moeten reserveren 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen;

Or. it

Amendement 157
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat IRP’s prioriteit 
moeten verlenen aan gebouwen die veel 
energie verbruiken of verspillen, en in het 
bijzonder aan gebouwen die dag en nacht 
in gebruik zijn (zoals ziekenhuizen);

Or. en
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Amendement 158
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten en leveranciers 
van energiediensten, kunnen spelen bij 
renovaties;

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten, door burgers 
geleide renovaties, 
energiegemeenschappen en leveranciers 
van energiediensten, kunnen spelen bij 
renovaties; onderstreept dat de 
financieringsintensiteit moet worden 
gekoppeld aan de bereikte energie-
efficiëntie, zoals voorgeschreven door de 
EPBD1 bis, en stelt voor om een premie toe 
te kennen voor energieplusgebouwen; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging 
van de relevante bepalingen van het 
pakket “schone energie voor alle 
Europeanen” op te stellen, met name om 
een ondersteunend kader op te zetten via 
een verplichting tot regelmatige 
raadplegingen om de behoeften op de 
markt te begrijpen, een combinatie van 
particuliere en publieke middelen, 
duidelijke modelcontracten en specifieke 
aanbestedingsprocedures met nadere 
toelichtingen over het correct boeken van 
publieke investeringen met betrekking tot 
de efficiëntie van gebouwen;
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2018/844 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de 
energieprestatie van gebouwen en 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie.

Or. en
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Amendement 159
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten en leveranciers 
van energiediensten, kunnen spelen bij 
renovaties;

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten en leveranciers 
van energiediensten, kunnen spelen bij 
renovaties en de rol die groepsaankopen 
kunnen spelen in het tempo waarin oude 
toestellen worden vervangen; is van 
mening dat dergelijke modellen door de 
lidstaten en door de bevoegde autoriteiten 
dienen te worden bevorderd;

Or. en

Amendement 160
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten en leveranciers 
van energiediensten, kunnen spelen bij 
renovaties;

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten, financiering 
via de energierekening en via de 
belastingen, crowdfunding en leveranciers 
van energiediensten, kunnen spelen bij 
renovaties;

Or. en

Amendement 161
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten en leveranciers 
van energiediensten, kunnen spelen bij 
renovaties;

14. onderkent de rol die nieuwe 
ondernemingsmodellen, zoals 
energieprestatiecontracten, centra voor de 
standaardisering van energieprestaties en 
leveranciers van energiediensten, kunnen 
spelen bij renovaties;

Or. en

Amendement 162
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat 
financieringsregelingen de grondige 
renovatie van gebouwen dienen te 
bevorderen, in het bijzonder op 
spilmomenten, zoals het verhuren of 
verkopen, en meer steun moeten bieden, 
bijvoorbeeld door premies toe te kennen 
voor renovaties die tegen 2050 een met het 
klimaat verenigbaar niveau helpen 
bereiken;

Or. en

Amendement 163
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat kmo’s financiering 
moeten krijgen voor projecten die erop 
gericht zijn de energie-efficiëntie van 
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gebouwen te verbeteren, aangezien kmo’s 
van cruciaal belang zijn op het gebied van 
gebouwenrenovatie en aangezien zij 
zwaar getroffen zijn door de COVID-19-
pandemie;

Or. en

Amendement 164
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Robert Hajšel, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 
scherpen, voorstellen te presenteren voor 
bindende jaarlijkse minimumpercentages 
voor renovaties van gebouwen, alsook voor 
beleidsmaatregelen betreffende grondige 
renovaties, omkaderd door financiële 
“triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 
scherpen die in overeenstemming zijn met 
en bijdragen aan de Europese 
doelstellingen voor CO2-reductie, 
voorstellen te presenteren om de rol te 
versterken van de bestaande jaarlijkse 
minimumpercentages voor renovaties als 
vastgesteld in de EPBD (EU 2018/844) en 
de EED (EU 2018/2002), en van de 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van gebouwen, alsook voor 
beleidsmaatregelen betreffende grondige 
en gefaseerde grondige renovaties, 
omkaderd door financiële “triggers” en een 
stabiel investeringsklimaat;

Or. en

Amendement 165
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 
scherpen, voorstellen te presenteren voor 
bindende jaarlijkse minimumpercentages 
voor renovaties van gebouwen, alsook 
voor beleidsmaatregelen betreffende 
grondige renovaties, omkaderd door 
financiële “triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

15. verzoekt de Commissie: i) de 
energie-efficiëntiedoelstellingen regelmatig 
aan te scherpen, door eerst en vooral het 
hoofddoel voor 2030 te verhogen naar ten 
minste 40 %1 bis, ii) voorstellen te 
presenteren voor bindende jaarlijkse 
minimumpercentages voor renovaties, iii) 
de lidstaten te verplichten om minimale 
energieprestatievoorschriften in te voeren 
voorgebouwen, en iv) beleidsmaatregelen 
voor te stellen betreffende grondige 
renovaties, omkaderd door financiële 
“triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

__________________
1 bis Door Richtlijn (EU) 2018/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 houdende wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie te herzien.

Or. en

Amendement 166
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 
scherpen, voorstellen te presenteren voor 
bindende jaarlijkse minimumpercentages 
voor renovaties van gebouwen, alsook 
voor beleidsmaatregelen betreffende 
grondige renovaties, omkaderd door 
financiële “triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

15. verzoekt de Commissie om, indien 
mogelijk en na een gedegen 
effectbeoordeling, de energie-
efficiëntiedoelstellingen op een 
voorspelbare manier te herzien, teneinde 
energiebesparing, innovatie en 
investeringen te stimuleren; verwerpt het 
idee van bindende jaarlijkse 
minimumpercentages voor renovaties van 
gebouwen omdat die onvoldoende 
rekening houden met de specifieke 
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omstandigheden in elke lidstaat en 
daardoor indruisen tegen het beginsel van 
een zo kosteneffectief mogelijke reductie 
van de CO2-emissies;

Or. en

Amendement 167
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 
scherpen, voorstellen te presenteren voor 
bindende jaarlijkse minimumpercentages 
voor renovaties van gebouwen, alsook 
voor beleidsmaatregelen betreffende 
grondige renovaties, omkaderd door 
financiële “triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

15. verzoekt de lidstaten om 
beleidsmaatregelen na te streven 
betreffende grondige renovaties, omkaderd 
door financiële “triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

Or. en

Amendement 168
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 
scherpen, voorstellen te presenteren voor 
bindende jaarlijkse minimumpercentages 
voor renovaties van gebouwen, alsook voor 
beleidsmaatregelen betreffende grondige 
renovaties, omkaderd door financiële 
“triggers” en een stabiel 

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen aan te scherpen 
zoals voorgeschreven door de richtlijn 
energie-efficiëntie1 bis, voorstellen te 
presenteren voor bindende jaarlijkse 
minimumpercentages voor renovaties van 
gebouwen, alsook voor beleidsmaatregelen 
betreffende grondige renovaties, omkaderd 
door financiële “triggers” en een stabiel 
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investeringsklimaat; investeringsklimaat;

__________________
1 bis Artikel 1, lid 2, punt 6, van Richtlijn 
2012/27/EU van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot 
wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 
2010/30/EU en houdende intrekking van 
de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG. 

Or. en

Amendement 169
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 
scherpen, voorstellen te presenteren voor 
bindende jaarlijkse minimumpercentages 
voor renovaties van gebouwen, alsook voor 
beleidsmaatregelen betreffende grondige 
renovaties, omkaderd door financiële 
“triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

15. verzoekt de lidstaten regelmatig 
inspecties uit te voeren en de energie-
efficiëntiedoelstellingen aan te scherpen, 
voorstellen te presenteren voor bindende 
jaarlijkse minimumpercentages voor 
renovaties van openbare en particuliere 
gebouwen, alsook voor beleidsmaatregelen 
betreffende grondige renovaties, omkaderd 
door financiële “triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

Or. pt

Amendement 170
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te 

15. verzoekt de Commissie de energie-
efficiëntiedoelstellingen regelmatig te 
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scherpen, voorstellen te presenteren voor 
bindende jaarlijkse minimumpercentages 
voor renovaties van gebouwen, alsook voor 
beleidsmaatregelen betreffende grondige 
renovaties, omkaderd door financiële 
“triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

herzien en bindende jaarlijkse 
minimumpercentages voor renovaties van 
gebouwen voor te stellen, alsook 
beleidsmaatregelen betreffende grondige 
renovaties, omkaderd door financiële 
“triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat;

Or. en

Amendement 171
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Europese instellingen 
om ervoor te zorgen dat in de respectieve 
fondsen van het nieuwe meerjarig 
financieel kader (MFK) specifieke 
bedragen worden gereserveerd voor 
energie-efficiëntie en voor de renovatie 
van gebouwen, met duidelijke 
voorwaarden en een duidelijk tijdspad, 
met inbegrip van technische bijstand, om 
te zorgen voor adequate 
absorptiepercentages; wijst op het belang 
van Europese garanties voor 
investeringen, de combinatie van 
financieringsbronnen en giftcomponenten 
om residentiële energie-
efficiëntierenovaties te stimuleren; 
verzoekt de lidstaten om in de respectieve 
partnerschapsovereenkomsten met de 
Europese Commissie specifieke bedragen 
te reserveren voor de energie-efficiëntie 
van gebouwen;

Or. en

Amendement 172
Pernille Weiss
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namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is ervan overtuigd dat normen de 
markt een beter zicht op en meer 
zekerheid over de toekomstige richting 
van het bestaande gebouwenbestand 
kunnen bieden en de markt in staat 
kunnen stellen om zich te mobiliseren en 
zich voor te bereiden op de transformatie, 
als daartoe voldoende aanlooptijd wordt 
gelaten; is van mening dat dit 
investeerders in staat zal stellen om de 
nodige financieringsinstrumenten aan te 
reiken en de markt in staat zal stellen om 
aan deze efficiëntieverbeteringen een 
correcte prijs te verbinden via hogere 
vastgoedwaarden;

Or. en

Amendement 173
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. erkent de rol die lokale en 
regionale autoriteiten kunnen spelen bij 
het mobiliseren van financiering via 
publieke banken, nutsbedrijven, 
kredietgaranties van de overheid op 
initiatief van mede-eigenaars en 
innovatieve financieringsmethoden 
gekoppeld aan stadsontwikkeling; is van 
mening dat deze instrumenten met name 
nuttig kunnen zijn voor gebouwen die van 
kwetsbare groepen zijn;
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Or. pt

Amendement 174
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om de 
energie-efficiëntiedoelstellingen te 
herzien, rekening houdend met de 
moeilijke economische situatie van de 
lidstaten naar aanleiding van de COVID-
19-pandemie; is van mening dat minimale 
jaarlijkse renovatiepercentages voor 
gebouwen en beleidsmaatregelen om 
grondige renovaties aan te moedigen 
louter indicatief moeten zijn;

Or. en

Amendement 175
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op het belang van energie-
efficiëntiemaatregelen op het nationale 
niveau, met inbegrip van een strategie 
voor de tenuitvoerlegging ervan, van 
energiebesparingsdoelstellingen voor 
individuele renovatieprojecten en van 
beleidsmaatregelen die voor grondige 
renovaties moeten zorgen door in 
financiële “triggers” en een stabiel 
investeringsklimaat te voorzien;

Or. en
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Amendement 176
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de Commissie om de 
financiële en niet-financiële 
belemmeringen voor hogere 
absorptiepercentages van de regionale 
fondsen voor de geïntegreerde renovatie 
van gebouwen tegen 2021 weg te nemen;

Or. en

Amendement 177
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt aan op vergroting van de 
slagkracht van de faciliteit voor Europese 
plaatselijke bijstand op energiegebied 
(ELENA) en van de Europese  
Investeringsbank om plaatselijke 
autoriteiten technische bijstand te verlenen;

16. dringt aan op vergroting van de 
slagkracht van de faciliteit voor Europese 
plaatselijke bijstand op energiegebied 
(ELENA) en van de Europese 
Investeringsbank om plaatselijke 
autoriteiten technische bijstand te verlenen, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
geprobeerd om tegemoet te komen aan de 
huidige behoefte van de lidstaten aan 
richtsnoeren inzake financiële middelen 
en mogelijkheden, in het bijzonder in de 
context van de herstelplannen na COVID-
19;

Or. en
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Amendement 178
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt aan op vergroting van de 
slagkracht van de faciliteit voor Europese 
plaatselijke bijstand op energiegebied 
(ELENA) en van de Europese 
Investeringsbank om plaatselijke 
autoriteiten technische bijstand te verlenen;

16. dringt aan op vergroting van de 
slagkracht van de faciliteit voor Europese 
plaatselijke bijstand op energiegebied 
(ELENA) en van de Europese 
Investeringsbank om plaatselijke 
autoriteiten technische bijstand te verlenen, 
afhankelijk van sociale en economische 
omstandigheden; dringt aan op 
rechtstreekse financiering van lokale 
overheden door de EIB, onder de 
gunstigste voorwaarden;

Or. pt

Amendement 179
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. neemt nota van en erkent de rol 
van de Europese Investeringsbank (EIB) 
bij het verstrekken van financiële steun 
voor energie-efficiëntie en planning door 
middel van krachtige maatregelen zoals 
het financieren van maximaal 75 % van 
de subsidiabele kapitaaluitgaven voor 
energie-efficiëntie in residentiële 
gebouwen; is van mening dat de steun van 
de EIB voor de renovatiegolf zal helpen 
om meer leningen van de publieke sector 
te activeren, die commerciële banken, 
pensioenfondsen en de particuliere sector 
ertoe zullen aanzetten om meer te 
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investeren in de renovatie van gebouwen; 
verzoekt om publiek-private 
partnerschappen (PPP's) verder te 
ontwikkelen en het gebruik ervan te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 180
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie om de 
haalbaarheid na te gaan van een 
verplichting voor de lidstaten om ETS-
opbrengsten te gebruiken voor de 
renovatie van gebouwen, met inbegrip van 
mechanismen ter bescherming tegen 
schommelingen, en om na te gaan of het 
haalbaar is om een deel van de 
veilingopbrengsten op EU-niveau te 
gebruiken voor een Europees Fonds voor 
de renovatie van gebouwen; vraagt dat uit 
dat fonds steun wordt verleend aan 
projectontwikkelaars gedurende de gehele 
projectcyclus en dat een vast 
giftpercentage wordt vastgesteld om 
renovaties aantrekkelijk en betaalbaar te 
maken voor de burgers;

Or. en

Amendement 181
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de EU-
staatssteunregels te herzien met het oog 
op het bevorderen van IRP’s;

Schrappen

Or. en

Amendement 182
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de EU-
staatssteunregels te herzien met het oog op 
het bevorderen van IRP’s;

17. verzoekt de Commissie de EU-
staatssteunregels te herzien met het oog op 
de totstandbrenging van een 
ondersteunend kader voor energie-
efficiëntiemaatregelen en het bevorderen 
van IRP’s, met inbegrip van de installatie 
of vernieuwing van 
stadsverwarmingssystemen via 
vereenvoudigde procedures en passende 
drempels, en via sloopregelingen voor 
verwarmingstoestellen op fossiele 
brandstoffen wanneer deze door 
individuele of collectieve toestellen op 
hernieuwbare energie worden vervangen, 
of door restwarmte;

Or. en

Amendement 183
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de EU-
staatssteunregels te herzien met het oog op 
het bevorderen van IRP’s;

17. verzoekt de Commissie de EU-
staatssteunregels te herzien, in het 
bijzonder voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), met het oog op 
het bevorderen van investeringen op het 
gebied van energie-efficiëntie op het 
niveau van de lidstaten, om er zo voor te 
zorgen dat een hoger percentage van de 
gebouwen in de EU wordt gerenoveerd; 
onderstreept evenwel dat elke herziening 
van de EU-staatssteunregels hoofdzakelijk 
moet bijdragen aan een gelijke 
behandeling en aan meer mededinging;

Or. en

Amendement 184
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de EU-
staatssteunregels te herzien met het oog op 
het bevorderen van IRP’s;

17. verzoekt de Commissie de EU-
staatssteunregels te herzien en deze 
investeringen niet als staatsschuld aan te 
merken met het oog op het bevorderen van 
IRP’s;

Or. pt

Amendement 185
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt om energie-efficiëntie te 
beschouwen als infrastructuurprioriteit, 
en daarbij te erkennen dat zij voldoet aan 
de definitie van infrastructuur die door 
het Internationaal Monetair Fonds en 
door andere economische instellingen 
wordt gebruikt, en om er een cruciaal 
element en een prioritaire overweging in 
toekomstige investeringsbesluiten met 
betrekking tot de Europese energie-
infrastructuur van te maken, met name 
door energie-efficiëntie als een reëel 
alternatief voor infrastructuurplanning te 
beschouwen bij de herziening van de 
TEN-E-verordening1 bis; merkt in dat 
verband op dat meer energie-efficiëntie 
ook van essentieel belang is om de 
geopolitieke veiligheid op de lange termijn 
te verzekeren;
__________________
1 bis Verordening (EU) nr. 347/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren 
voor de trans-Europese energie-
infrastructuur (TEN-E-verordening).

Or. en

Amendement 186
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de kosteneffectiviteit van 
energie-efficiëntierenovaties van 
gebouwen te verzekeren en te verhogen; 
pleit voor een grondig toezicht op de 
kostenefficiëntie van operationele 
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programma’s op basis van de kosten per 
bespaarde eenheid CO2; is voorts van 
mening dat de Commissie ervoor dient te 
zorgen dat de nationale overheden de 
beginselen van kosteneffectiviteit, 
geschiktheid voor energiebesparing en 
winstgevendheid eerbiedigen bij de 
toekenning van EU-geld aan 
renovatieprojecten, en stelt voor om 
daartoe kernindicatoren uit te werken;

Or. en

Amendement 187
Sandra Pereira, Sira Rego
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt dat er geen 
geharmoniseerde definitie bestaat van 
bijna-emissieneutrale gebouwen, die het 
moeilijk maakt om vaart te zetten achter 
renovatie; verzoekt de Commissie 
dringend om de richtlijn betreffende de 
energieprestatie van gebouwen te herzien 
om daarin criteria betreffende de uitstoot 
van broeikasgassen op te nemen en de 
energieprestatie uit te drukken in het 
eindverbruik van energie, om zo energie- 
en koolstofbesparingen doeltreffender aan 
elkaar te koppelen;

Or. pt

Amendement 188
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)



AM\1205230NL.docx 97/197 PE652.316v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie om de 
lidstaten aan te raden om als leidraad een 
benadering op basis van kosteneffectiviteit 
te hanteren wanneer de EU investeringen 
in de energie-efficiëntie van gebouwen 
medefinanciert via haar Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF);

Or. en

Amendement 189
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat het heffen van 
nieuwe belastingen voor de 
verwezenlijking van “groene” 
streefdoelen gewoonlijk geen concrete 
voordelen oplevert met betrekking tot de 
klimaatnormen; stelt voor om de 
onroerende voorheffing te verlagen voor 
eigenaren van gebouwen die een 
transformatie op het gebied van energie-
efficiëntie ondergaan;

Or. en

Amendement 190
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie om na te 
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gaan of de overdrachtsbelasting kan 
worden gekoppeld aan de energieprestatie 
van een gebouw in het kader van de 
richtlijn energiebelasting;

Or. en

Amendement 191
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de Commissie om een 
beleids- en regelgevingskader uit te 
werken dat bouwinvesteerders en 
beroepsbeoefenaars in staat stelt om in 
hun investeringen en kredietbeslissingen 
sociale en milieucriteria op te nemen en 
deze systematisch toe te passen;

Or. en

Amendement 192
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. verzoekt de Commissie om 
via een open, transparant en participatief 
proces een reeks richtsnoeren uit te 
werken om financiële instellingen te 
helpen milieuduurzame gebouwen te 
identificeren die voldoen aan de EU-
taxonomie voor duurzame investeringen;

Or. en
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Amendement 193
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Regelgevingsbelemmeringen

Or. en

Amendement 194
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de tekortkomingen in de 
huidige EU-regelgeving met betrekking 
tot maatregelen die rechtstreeks gericht 
zijn op een reductie van de 
broeikasgasemissies in de bouwsector.
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Regelgevingsbelemmeringen”)

Or. en

Amendement 195
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. wijst erop dat de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen geen 
bepalingen omvat die rechtstreeks gericht 
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zijn op een reductie van de 
broeikasgasemissies;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Regelgevingsbelemmeringen”)

Or. en

Amendement 196
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. wijst erop dat als 
uitsluitend op de energieprestatiecriteria 
wordt vertrouwd, geen volledige 
decarbonisatie van het gebouwenbestand 
mogelijk is;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Regelgevingsbelemmeringen”)

Or. en

Amendement 197
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. wijst erop dat het meten 
van de energieprestaties van gebouwen op 
basis van het primaire energieverbruik de 
decarbonisatie van het gebouwenbestand 
belemmert;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
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“Regelgevingsbelemmeringen”)

Or. en

Amendement 198
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 sexies. verzoekt de Commissie om 
de richtlijn energieprestatie van 
gebouwen te herzien om bestaande 
lacunes in de regelgeving aan te pakken 
en om het gebruik van de schoonst 
beschikbare uitrusting aan te moedigen in 
nieuwe en gerenoveerde gebouwen;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Regelgevingsbelemmeringen”)

Or. en

Amendement 199
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 septies. verzoekt om de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen af te 
stemmen op de bepalingen van de richtlijn 
energie-efficiëntie, zodat de lidstaten de 
energieprestaties van gebouwen kunnen 
uitdrukken op basis van het primaire 
energieverbruik of op basis van het 
uiteindelijke energieverbruik.
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
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ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Regelgevingsbelemmeringen”)

Or. en

Amendement 200
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties in serie en 
per gebied worden uitgevoerd;

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
duurzame en prefabelementen, 
verwarmings- en koelingstoestellen en 
renovaties in serie en per gebied worden 
uitgevoerd; benadrukt dat eveneens 
rekening dient te worden gehouden met 
onderzoek naar nieuwe materialen;

Or. en

Amendement 201
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
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worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties in serie en 
per gebied worden uitgevoerd;

worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen (met inbegrip van 
elementen die capaciteit omvatten voor 
het opwekken van hernieuwbare energie), 
en renovaties in serie en per gebied worden 
uitgevoerd; onderstreept de rol van de 
prefabricage van componenten buiten het 
bedrijf met betrekking tot snelheid, schaal 
en kosteneffectiviteit;

Or. en

Amendement 202
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties in serie en 
per gebied worden uitgevoerd;

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties in serie en 
per gebied worden uitgevoerd, waarbij de 
rol van de circulaire economie moet 
worden benadrukt;

Or. en

Amendement 203
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties in serie en 
per gebied worden uitgevoerd;

18. geeft aan dat open en 
concurrentiële renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties in serie en 
per gebied worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 204
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties in serie en 
per gebied worden uitgevoerd;

18. geeft aan dat renovatiemarkten en 
grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn 
indien de kosten van de programma’s in 
kwestie worden verlaagd, hun looptijd, 
doeltreffendheid en betrouwbaarheid 
worden vergroot, en ze een geïntegreerd 
karakter hebben, en wanneer gewerkt 
wordt met industrieel geproduceerde 
prefabelementen, en renovaties op 
duurzame wijze in serie en per gebied 
worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 205
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia 
Toia, Dan Nica
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat wanneer wordt 
overwogen om oude 
verwarmingstoestellen te vervangen, de 
Commissie passende stimulansen dient te 
bieden om ervoor te zorgen dat er geen 
burgers in de steek worden gelaten; merkt 
op dat om de vervanging van oude 
verwarmingstoestellen te versnellen, door 
energielabels ondersteunde 
sloopregelingen kunnen helpen bij de 
overstap op efficiëntere 
verwarmingstoestellen of andere 
duurzame energiesystemen;

Or. en

Amendement 206
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat het gebruik van 
hernieuwbare energie een cruciale rol 
speelt in decarbonisatie en energie-
efficiëntie; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten daarom om de volledige 
integratie van hernieuwbare energie in de 
bouwsector actief te bevorderen en te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 207
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat er in de lidstaten 
beste praktijken op het gebied van 
gebouwenrenovaties in verschillende 
bouwsegmenten bestaan die nu moeten 
worden overgenomen en op grotere schaal 
moeten worden toegepast om resultaten te 
bereiken;

Or. en

Amendement 208
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. wijst op de noodzaak van innovatie 
en IRP’s; wijst op de Deense beste 
praktijk om verwarming te 
decarboniseren via 
stadsverwarmingsnetten in eigendom van 
de gemeenschap, die draaien op 
zonnewarmte, warmtepompen en 
biomassa; merkt op dat 
energieplusgebouwen kunnen worden 
gebouwd met behulp van 
warmtepomptechnologie, in combinatie 
met ijsopslag en hybride zonnepanelen, en 
onderstreept het Europese leiderschap in 
de bouw van geïntegreerde fotovoltaïsche 
systemen; pleit ervoor om technologieën 
voor hernieuwbare energie te erkennen 
als essentiële strategische waardeketen;

Or. en
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Amendement 209
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 210
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept dat het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” moet 
worden gestroomlijnd in al het beleid en 
in alle maatregelen, ook bij het 
decarboniseren van verwarming en 
koeling, en bij de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook bij afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen, bijvoorbeeld 
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met betrekking tot de toegankelijkheid van 
gebouwen, de brandveiligheid, de 
mobiliteit (met inbegrip van bekabeling 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen) en het verbeteren van de 
klimaatveerkracht van gebouwen, onder 
meer door groene ruimten, daken en 
muren te creëren, die het waterbeheer 
verbeteren en helpen om de stedelijke 
biodiversiteit te vergroten;

Or. en

Amendement 211
Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling met energie uit hernieuwbare 
bronnen, door gebruik te maken van 
warmtepompen of efficiënte verwarmings- 
en koelingssystemen per gebied, alsook 
voor afnamebeheer en flexibiliteit; roept 
ertoe op om belemmeringen weg te nemen 
en de toegang tot het net te verbeteren, en 
wijst onder meer op de noodzaak van 
harmonisering en vereenvoudiging van de 
vergunningen voor kmo’s en wijst op het 
belang van het plannen van IRP’s, teneinde 
synergie-effecten tot stand brengen;

Or. en

Amendement 212
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” om de 
energiebehoeften voor verwarming, 
koeling en warm water en voor verlichting 
en ventilatie te verlagen, en tegelijkertijd 
de resterende behoefte te elektrificeren 
door middel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in combinatie met warmtepompen 
of efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s om synergie-effecten tot 
stand te brengen tussen verschillende 
beleidsterreinen en doelstellingen zoals de 
toegankelijkheid van gebouwen en de 
veiligheid bij aardbevingen of brand, of de 
integratie van groene oppervlakken ter 
ondersteuning van de stedelijke 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 213
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen; herinnert eraan 
dat renovaties in verband met energie-
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efficiëntie zouden kunnen worden 
gekoppeld aan andere 
veiligheidsverbeteringen van gebouwen 
(bijvoorbeeld van de brandveiligheid of ter 
bescherming tegen aardbevingen, waar 
nodig) en aan het wegwerken van 
architecturale belemmeringen;

Or. en

Amendement 214
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst”, van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingsbronnen, van de elektrificatie van 
de resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen, en van 
efficiënte hernieuwbare 
verwarmingssystemen per gebied voor de 
decarbonisatie van verwarming en 
koeling, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

Or. en

Amendement 215
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
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het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmings- en 
koelingssystemen per gebied, gekoppeld 
aan warmtekrachtkoppeling, alsook voor 
afnamebeheer en flexibiliteit; wijst op het 
belang van het plannen van IRP’s, teneinde 
synergie-effecten tot stand brengen;

Or. en

Amendement 216
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” en 
betaalbaarheid voor het decarboniseren 
van verwarming en koeling, met 
elektrificatie van de resterende behoefte 
door middel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in combinatie met warmtepompen 
en efficiënte verwarmings- en 
koelingssystemen per gebied, alsook voor 
afnamebeheer en flexibiliteit; wijst op het 
belang van het plannen van IRP’s, teneinde 
synergie-effecten tot stand brengen;

Or. en

Amendement 217
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling en van andere energie-intensieve 
systemen, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

Or. en

Amendement 218
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van verwarming en 
koeling, en voor de elektrificatie van de 
resterende behoefte door middel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
combinatie met warmtepompen of 
efficiënte verwarmingssystemen per 
gebied, alsook voor afnamebeheer en 
flexibiliteit; wijst op het belang van het 
plannen van IRP’s, teneinde synergie-
effecten tot stand brengen;

19. onderstreept het belang van het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” voor 
het decarboniseren van gebouwen, met 
behulp van efficiënte en op hernieuwbare 
energie gebaseerde verwarmings- en 
koelingssystemen, het decarboniseren van 
energiedragers (elektriciteit en gas), 
alsook voor afnamebeheer en flexibiliteit; 
wijst op het belang van het plannen van 
IRP’s, teneinde synergie-effecten tot stand 
brengen;

Or. en

Amendement 219
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat de aansluiting 
van gebouwen op bestaande energienetten 
consumenten gemakkelijker toegang moet 
bieden tot hernieuwbare en 
gedecarboniseerde energie uit 
elektriciteitsnetwerken, stadsverwarming 
en pijpleidingen, waarvan de biomethaan- 
en waterstofvoorziening zal moeten 
worden verhoogd;

Or. en

Amendement 220
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat alle beschikbare 
technologieën moeten worden overwogen 
om de decarbonisatie van het 
gebouwenbestand te versnellen; merkt op 
dat naast investeringen in de 
decarbonisatie van het gebouwenbestand 
ook investeringen in de decarbonisatie 
van de verwarmingssector nodig zijn;

Or. en

Amendement 221
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. onderstreept het belang van 
gedecarboniseerde stadsverwarming en -
koeling om zo snel mogelijk 
koolstofneutraliteit te waarborgen voor 
een groot aantal burgers, rekening 
houdend met het feit dat stadsverwarming 
en -koeling met geïntegreerde opslag een 
belangrijke rol speelt voor meer 
geconnecteerde en geïntegreerde 
energiegemeenschappen;

Or. en

Amendement 222
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is van mening dat aardgas, als 
overgangsoplossing, kan bijdragen aan 
een emissiereductie, in het bijzonder in 
verwarmingssystemen;

Or. en

Amendement 223
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. verzoekt de Commissie om 
onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma’s (O&O) voor 
energie-efficiënte bouwmaterialen te 
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ondersteunen en verzoekt, rekening 
houdend met de sociale situatie, om 
goedkope verwarmingssystemen op basis 
van hernieuwbare energie in te voeren in 
landelijke en afgelegen gebieden;

Or. en

Amendement 224
Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. onderstreept dat 
hernieuwbare energie, die naar gebouwen 
wordt gedistribueerd met behulp van 
aardgasinfrastructuur of systemen voor 
stadsverwarming, als volwaardig 
alternatief voor energiesystemen ter 
plaatse moet worden gezien;

Or. en

Amendement 225
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. verzoekt de Commissie om 
meer en krachtiger stimulansen te bieden 
om nieuwe gebouwen te ontwerpen en te 
bouwen als nagenoeg energieneutrale 
gebouwen, met de ambitie om er tegen 
2050 energieneutrale gebouwen van te 
maken; onderstreept dat dit de toename 
van het aantal energieneutrale gebieden 
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tegen 2050 aanzienlijk kan stimuleren;

Or. en

Amendement 226
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 
ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
onderstreept dat het renoveren van 
gebouwen kansen biedt om 
veiligheidscontroles uit te voeren 
(bijvoorbeeld van de elektrische veiligheid 
en de brandveiligheidsvoorzieningen) en 
wijst in het bijzonder op het belang van 
ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie, 
thermisch comfort, een betere 
luchtkwaliteit en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 227
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 
ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen gezond, veilig en duurzaam 
moeten zijn; wijst in het bijzonder op het 
belang van ingebedde energie, 
duurzaamheid van gebouwen, 
hulpbronnenefficiëntie en 
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overeenstemming met de circulaire 
economie;

levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie; onderstreept in dat verband het 
belang van het opnemen van passieve en 
natuurlijke elementen in het ontwerp van 
gebouwen;

Or. en

Amendement 228
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 
ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig moeten zijn, tegemoet 
moeten komen aan de behoefte aan een 
gezond binnenklimaat en brandveiligheid, 
de risico’s met betrekking tot zware 
seismische activiteit moeten aanpakken, 
en duurzaam moeten zijn; wijst in het 
bijzonder op het belang van ingebedde 
energie, duurzaamheid van gebouwen, 
hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 229
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 
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ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie, en op de noodzaak van een 
holistische, geïntegreerde aanpak in de 
strategie voor een duurzame gebouwde 
omgeving;

Or. en

Amendement 230
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 
ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn 
en indien mogelijk aanpasbaar moeten 
zijn aan toekomstige renovaties; wijst in 
het bijzonder op het belang van ingebedde 
energie, duurzaamheid van gebouwen, 
hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 231
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig, gezond, betaalbaar en 
duurzaam moeten zijn; wijst in het 
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ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

bijzonder op het belang van ingebedde 
energie, duurzaamheid van gebouwen, 
hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 232
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; 
wijst in het bijzonder op het belang van 
ingebedde energie, duurzaamheid van 
gebouwen, hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

20. is van mening dat energie-efficiënte 
gebouwen veilig, betaalbaar en duurzaam 
moeten zijn; wijst in het bijzonder op het 
belang van ingebedde energie, 
duurzaamheid van gebouwen, 
hulpbronnenefficiëntie en 
levenscyclusbenaderingen, in 
overeenstemming met de circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 233
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept de meervoudige 
voordelen van het opnemen van passieve 
en natuurlijke elementen in het ontwerp 
van een gebouw om de energiebehoeften 
drastisch terug te dringen, de 
luchtkwaliteit, het comfort en de 
klimaatveerkracht te verbeteren en 
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tegelijkertijd bij te dragen aan de 
beginselen van circulariteit, de stedelijke 
biodiversiteit te vergroten, de natuurlijke 
waterkringloop te herstellen en de totale 
emissies terug te dringen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten daarom om 
stimulansen te bieden voor het gebruik 
van natuurlijke bouwmaterialen met een 
laag koolstofgehalte, de uitrol van groene 
daken en muren, koele oppervlakken en 
passieve technieken in het algemeen bij 
ingrijpende renovaties van gebouwen en 
de bouw van nieuwe gebouwen, door 
bijvoorbeeld te overwegen om te voorzien 
in het verplicht aanbrengen van groene 
oppervlakken en het creëren van 
synergieën tussen de renovatiestrategie en 
de EU-biodiversiteitsstrategie;

Or. en

Amendement 234
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept het belang van een 
gemeenschappelijke Europese aanpak 
voor de levenscyclusberekeningen van 
gebouwen, in overeenstemming met de 
bestaande Europese normen, te weten EN 
15978 voor gebouwen en EN 15804 voor 
bouwproducten; wijst erop dat bij het 
ontwerpen van renovaties de energie- en 
klimaateffecten van het gebouw moeten 
worden geoptimaliseerd, rekening 
houdend met de effecten van de 
vervaardiging en het gebruik van 
bouwproducten en de vraag of zij 
ontworpen zijn met het oog op de 
mogelijkheid om gerecycled te worden, de 
recyclage van bouwproducten, de 
afvalproductie en de uitrusting die nodig 
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is voor herstellingen;

Or. en

Amendement 235
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. ziet de vervanging van inefficiënte 
verwarmingstoestellen op elektriciteit en 
fossiele brandstof als cruciaal onderdeel 
van de decarbonisatie van gebouwen; 
onderstreept dat consumenten moeten 
worden geïnformeerd en moeten worden 
gestimuleerd om oude, inefficiënte 
verwarmingstechnologie te vervangen 
door moderne, bijzonder efficiënte en 
hernieuwbare oplossingen, in het 
bijzonder wanneer zij over vervangingen 
beslissen;

Or. en

Amendement 236
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten sloopregelingen voor te stellen 
om oude, inefficiënte verwarmings- en 
koelingssystemen te vervangen; benadrukt 
dat bij de uitvoering van deze 
sloopregelingen gebruik moet worden 
gemaakt van efficiëntie-etikettering, die 
moet worden toegepast tijdens 
routinecontroles;
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Or. en

Amendement 237
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. herinnert eraan dat duurzame 
bouwmaterialen, zoals hout, van 
essentieel belang zijn om een koolstofarm, 
duurzaam gebouwenbestand te 
verwezenlijken en dat bouwen kansen 
biedt om koolstof op te slaan in 
biogebaseerde bouwproducten;

Or. en

Amendement 238
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. erkent het potentieel van 
gecertificeerd hout als duurzaam 
bouwmateriaal en duurzame koolstofput, 
binnen de grenzen van de duurzame 
beschikbaarheid ervan;

Or. en

Amendement 239
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. benadrukt dat de verordening 
bouwproducten ervoor moet zorgen dat 
gegevens over de duurzaamheidsprestaties 
van bouwproducten als gedefinieerd in 
fundamentele eis 7 van die verordening 
stroken met de gemeenschappelijke 
Europese aanpak voor 
levenscyclusberekeningen van gebouwen 
in overeenstemming met bovengenoemde 
bestaande Europese normen; merkt in dat 
verband op dat de verordening 
bouwproducten ervoor moet zorgen dat 
het ontwerp van alle gerenoveerde 
gebouwen in alle fasen strookt met de 
circulaire economie en de digitalisering 
en klimaatbestendigheid van het 
gebouwenbestand verder kan verhogen; 
onderstreept dat bouwafval beter 
recyclebaar moet worden gemaakt;

Or. en

Amendement 240
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten om de ontwikkeling van de 
decarbonisatie van energie-intensieve 
sectoren op het gebied van 
bouwmaterialen te stimuleren, met name 
via het gebruik van hernieuwbare en 
gedecarboniseerde gassen, aangezien 
elektrificatie niet altijd mogelijk is;

Or. en
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Amendement 241
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie door te 
gaan met het in kaart brengen van goede 
praktijken zodat ook IRP’s voor gebouwen 
op erfgoedlijsten mogelijk zijn, en 
tegelijkertijd daadwerkelijke besparingen 
kunnen worden gerealiseerd door middel 
van verificatie;

21. verzoekt de Commissie door te 
gaan met het in kaart brengen van goede 
praktijken zodat ook IRP’s voor gebouwen 
op erfgoedlijsten mogelijk zijn, en 
tegelijkertijd daadwerkelijke besparingen 
kunnen worden gerealiseerd door middel 
van verificatie; erkent de specifieke 
kenmerken en de kwetsbaarheid van 
erfgoedgebouwen, en is van mening dat 
de bescherming van gebouwen in 
sommige gevallen voorrang moet krijgen 
op energie-efficiëntie en dat renovaties 
van erfgoedgebouwen altijd moeten 
gebeuren in overeenstemming met de 
nationale voorschriften inzake 
instandhouding, het Internationaal 
Handvest van Venetië van 1964 inzake de 
instandhouding en de restauratie van 
historische monumenten en plaatsen 
alsmede met de oorspronkelijke 
architectuur;

Or. en

Amendement 242
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie door te 
gaan met het in kaart brengen van goede 
praktijken zodat ook IRP’s voor gebouwen 
op erfgoedlijsten mogelijk zijn, en 
tegelijkertijd daadwerkelijke besparingen 
kunnen worden gerealiseerd door middel 

21. verzoekt de Commissie door te 
gaan met het in kaart brengen van goede 
praktijken zodat ook IRP’s voor gebouwen 
op erfgoedlijsten mogelijk zijn, en 
tegelijkertijd daadwerkelijke besparingen 
kunnen worden gerealiseerd door middel 
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van verificatie; van verificatie en monitoring van de 
energieprestaties na renovatie;

Or. en

Amendement 243
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie door te 
gaan met het in kaart brengen van goede 
praktijken zodat ook IRP’s voor gebouwen 
op erfgoedlijsten mogelijk zijn, en 
tegelijkertijd daadwerkelijke besparingen 
kunnen worden gerealiseerd door middel 
van verificatie;

21. verzoekt de Commissie door te 
gaan met het in kaart brengen van goede 
praktijken zodat ook IRP’s voor 
historische gebouwen en gebouwen op 
erfgoedlijsten mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 244
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept dat de bestaande 
geharmoniseerde normen moeten worden 
toegepast en bijgewerkt en verzoekt de 
Commissie om tegen 2021 Verordening 
(EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van 
geharmoniseerde voorwaarden voor het 
verhandelen van bouwproducten te 
herzien en werk te maken van nieuwe 
normen om de goede werking van de 
interne markt voor deze producten 
mogelijk te maken en technologisch 
onderzoek en innovatie te belonen om de 
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renovatie en bouw van bijzonder energie-
efficiënte gebouwen te ondersteunen;

Or. en

Amendement 245
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept dat voor 
energiebesparingen moet worden gezorgd 
via verificatie door erkende deskundigen, 
aangezien dat zal zorgen voor 
hoogwaardige renovaties, betere 
investeringskansen en een hogere 
kosteneffectiviteit1 bis;
__________________
1 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer van 28 april 2018: “Energie-
efficiëntie in gebouwen: nog steeds meer 
aandacht voor kosteneffectiviteit nodig”

Or. en

Amendement 246
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen;

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen, door ook 
de regelgevings- en administratieve 
belemmeringen voor het gebruik ervan 
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weg te nemen; herinnert aan het belang 
van bouwmaterialen van lokale oorsprong 
om de bouwtradities in stand te houden en 
de emissies en vervoerskosten te drukken; 

Or. en

Amendement 247
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen;

22. verzoekt de lidstaten ook in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen, door de 
streefdoelen voor groene 
overheidsopdrachten (GPP’s)1 bis te 
verhogen en energie-efficiëntie-, milieu- 
en sociale criteria voor 
gebouwenrenovaties te stroomlijnen en 
tegelijkertijd gelijke 
mededingingsvoorwaarden te verzekeren 
bij openbare aanbestedingen;

__________________
1 bis Mededeling van de Commissie 
“Overheidsopdrachten voor een beter 
milieu” (COM(2008)0400).

Or. en

Amendement 248
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen;

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën en in hun met 
overheidsgeld gefinancierde renovatie- en 
bouwprojecten te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen en deze 
zaken te bevorderen;

Or. en

Amendement 249
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen;

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën een 
levenscyclusbenadering te hanteren die 
strookt met de circulaire economie en te 
streven naar maximalisering van 
hergebruik, recyclage en terugwinning van 
materialen;

Or. en

Amendement 250
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen;

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van het hergebruik, de 
recyclage, de terugwinning van materialen 
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en het gebruik van lokale grondstoffen;

Or. pt

Amendement 251
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen;

22. verzoekt de lidstaten in hun 
aanbestedingsstrategieën te streven naar 
maximalisering van hergebruik, recyclage 
en terugwinning van materialen en alle 
bureaucratische rompslomp op dit gebied 
weg te werken;

Or. en

Amendement 252
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat niet alleen rekening 
moet worden gehouden met parameters 
inzake energie-efficiëntie, maar ook met 
de ruimere effecten van gebouwen op het 
milieu en op ecosystemen, met inbegrip 
van de duurzaamheid van de materialen 
die worden gebruikt voor de bouw, hun 
koolstofafdruk, hun recycleerbaarheid en 
hun afbreekbaarheid; vestigt de aandacht 
op de strategische programma’s in 
sommige lidstaten om natuurlijke 
gebouwen te bevorderen en te ontwikkelen 
op basis van ter plaatse beschikbare, 
duurzame materialen zoals hout, stro, 
hennep en klei;
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Or. en

Amendement 253
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de nieuwe 
duurzame bouwmaterialen en 
technologieën die worden gebruikt om de 
energie-efficiëntie te bevorderen, 
brandveilig moeten zijn om de circulariteit 
en hulpbronnenefficiëntie te vrijwaren; 
herinnert eraan dat 
brandveiligheidsaspecten in overweging 
dienen te worden genomen tijdens het 
ontwerp, de bouw, de renovatie en de 
exploitatie van gebouwen en dat daarbij 
moet worden gekeken naar preventie, 
detectie, snel blussen, evacuatie, 
compartimentalisatie, structurele 
veiligheid en brandbestrijding;

Or. en

Amendement 254
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat het gebruik van 
de bouwschil een enorm potentieel biedt 
om de gebouwde omgeving om te vormen 
tot een gedecentraliseerde producent van 
hernieuwbare energie, door grond en 
landschappen te sparen;
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Or. en

Amendement 255
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat energie-efficiëntie 
een factor is in de prestaties van een 
gebouw, naast andere factoren als 
betaalbaarheid, esthetiek, daglicht, 
kwaliteit van de binnenlucht, thermisch 
comfort, akoestiek enz.;

Or. en

Amendement 256
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de lidstaten om op fossiele 
brandstoffen gebaseerde 
verwarmingstechnologieën uit te faseren 
in het kader van hun nationale energie- 
en klimaatplannen tegen 2030;

Or. en

Amendement 257
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. erkent de rol van elektrificatie 
door middel van elektrische voertuigen; 
verzoekt om een plan voor de uitrol van 
laadpunten in bestaande gebouwen;

Or. en

Amendement 258
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Normen en vaardigheden Normen, vaardigheden en bewustmaking

Or. pt

Amendement 259
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”; benadrukt dat 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van de slechtst presterende gebouwen in 
de huursector met name gunstig zijn voor 
bewoners die het risico lopen hun 
energierekening niet of nauwelijks meer 
te kunnen betalen;

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”; is van mening dat een 
grondige renovatie van de slechtst 
presterende gebouwen prioriteit moet 
krijgen, door met name minimumnormen 
voor de energieprestatie te ontwikkelen, 
die van essentieel belang zijn voor 
investeringen in renovatie en horizontaal 
van toepassing dienen te zijn, en tevens 
gebaseerd dienen te zijn op de bestaande 
nationale energielabels; betreurt het lage 
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percentage grondige renovaties ten 
zeerste, dat naar verwachting 0,2 % zal 
bedragen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om minimale bindende 
renovatiestreefdoelen te onderzoeken en 
waar mogelijk in te voeren om de 
doelstellingen inzake klimaatneutraliteit 
tegen 2050 te halen;

Or. en

Amendement 260
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”; benadrukt dat 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van de slechtst presterende gebouwen in de 
huursector met name gunstig zijn voor 
bewoners die het risico lopen hun 
energierekening niet of nauwelijks meer te 
kunnen betalen;

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”; benadrukt dat 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van de slechtst presterende gebouwen in de 
huursector met name gunstig zijn voor 
bewoners die het risico lopen hun 
energierekening niet of nauwelijks meer te 
kunnen betalen en te lijden onder een 
ongezond binnenklimaat; onderstreept 
voorts dat er moet worden gezocht naar 
manieren om dergelijke 
renovatiemaatregelen te financieren die 
geen aanvullende financiële lasten met 
zich brengen voor huurders, en 
tegelijkertijd betaalbaar zijn voor 
eigenaren;

Or. en

Amendement 261
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”; benadrukt dat 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van de slechtst presterende gebouwen in de 
huursector met name gunstig zijn voor 
bewoners die het risico lopen hun 
energierekening niet of nauwelijks meer te 
kunnen betalen;

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”, aangezien dergelijke 
vereisten niet alleen tot 
energiebesparingen leiden, maar ook de 
waarde van het gebouw verhogen en 
helpen om belemmeringen, zoals 
gescheiden prikkels, te overwinnen; 
benadrukt dat minimumnormen voor de 
energieprestatie van de slechtst presterende 
gebouwen in de huursector met name 
gunstig zijn voor bewoners die het risico 
lopen hun energierekening niet of 
nauwelijks meer te kunnen betalen of dat 
al niet meer kunnen, en wel 4 miljoen 
burgers uit deze situatie zouden kunnen 
helpen tillen1 bis;

__________________
1 bis SWD (2016)414 bij het voorstel voor 
een richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de 
energieprestatie van gebouwen, blz. 95-97

Or. en

Amendement 262
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”; benadrukt dat 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van de slechtst presterende gebouwen in 
de huursector met name gunstig zijn voor 
bewoners die het risico lopen hun 

23. onderstreept het belang van 
nevenvoordelen middels renovatievereisten 
op “spilmomenten”; benadrukt dat het 
vaststellen van minimumnormen voor de 
energieprestatie van gebouwen de 
renovatie van de slechtst presterende 
gebouwen zou verzekeren, wat gunstig zou 
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energierekening niet of nauwelijks meer te 
kunnen betalen;

zijn voor bewoners, met name voor 
diegenen die het risico lopen hun 
energierekening niet of nauwelijks meer te 
kunnen betalen;

Or. en

Amendement 263
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie om een 
kader op te zetten voor de invoering van 
minimumnormen voor de energieprestatie 
voor bestaande gebouwen, die geleidelijk 
aan worden aangescherpt in 
overeenstemming met de doelstelling voor 
2050; onderstreept dat dergelijke normen 
zouden helpen om het pad te effenen voor 
klimaatneutraliteit in de bouwsector tegen 
ten laatste 2050, en de markt meer zicht 
op en zekerheid over de transformatie van 
het bestaande gebouwenbestand kunnen 
bieden;

Or. en

Amendement 264
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept dat geleidelijk 
aangescherpte minimumnormen voor de 
energieprestatie helpen om 
renovatiestrategieën op de lange termijn 
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uit te voeren, in het bijzonder wanneer zij 
correct worden gepland en op het juiste 
moment worden aangescherpt, en de 
markt investeringszekerheid bieden, in het 
bijzonder als zij gepaard gaan met 
capaciteitsopbouw, advies op maat, 
technische bijstand en financiële steun;

Or. en

Amendement 265
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept op tot een groter gebruik van 
hernieuwbare en lokale materialen en 
traditionele bouwvaardigheden en -
praktijken, waarbij die materialen, 
vaardigheden en praktijken worden 
gebruikt die het beste passen bij de 
klimatologische omstandigheden van de 
regio;

Or. pt

Amendement 266
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat de lidstaten 
zeggenschap moeten hebben over de 
modellen van het renovatiebeleid, 
rekening houdend met de grote 
verschillen in het gebouwenbestand 
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binnen de EU;

Or. en

Amendement 267
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarin stelselmatig wordt bijgehouden 
welke verbeteringen worden gerealiseerd, 
en het niveau van de renovaties en de 
energieprestatie worden vermeld, 
voordelen heeft voor huiseigenaren en 
beheerders van gebouwen;

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarin stelselmatig wordt bijgehouden 
welke verbeteringen worden gerealiseerd, 
en het niveau van de renovaties en de 
energieprestatie worden vermeld, 
voordelen heeft voor huiseigenaren en 
beheerders van gebouwen; benadrukt dat 
dit renovatiepaspoort een 
gemeenschappelijk EU-instrument dient 
te worden dat is aangepast aan specifieke 
regionale kenmerken, om tegemoet te 
kunnen komen aan de uitdagingen die het 
heterogene gebouwenbestand oplevert;

Or. en

Amendement 268
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarin stelselmatig wordt bijgehouden 
welke verbeteringen worden gerealiseerd, 
en het niveau van de renovaties en de 
energieprestatie worden vermeld, 

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarin stelselmatig wordt bijgehouden 
welke verbeteringen worden gerealiseerd, 
en het niveau van de renovaties en de 
energieprestatie worden vermeld, 
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voordelen heeft voor huiseigenaren en 
beheerders van gebouwen;

voordelen kan hebben voor huiseigenaren 
en beheerders van gebouwen; merkt op dat 
dit initiatief dient te worden 
geharmoniseerd met de bestaande 
energieprestatiecertificering van 
gebouwen;

Or. en

Amendement 269
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Pernille Weiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor 
gebouwen, waarin stelselmatig wordt 
bijgehouden welke verbeteringen worden 
gerealiseerd, en het niveau van de 
renovaties en de energieprestatie worden 
vermeld, voordelen heeft voor 
huiseigenaren en beheerders van 
gebouwen;

24. benadrukt het belang van 
flexibiliteit bij de keuze van technologieën 
die worden gebruikt voor renovaties en 
bouw; is van mening dat een 
technologieneutrale en op de 
doelstellingen gerichte aanpak de beste 
keuze is, aangezien overmatige inmenging 
in de keuze van technologieën al snel kan 
leiden tot het blokkeren van innovatie;

Or. en

Amendement 270
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarin stelselmatig wordt bijgehouden 
welke verbeteringen worden gerealiseerd, 
en het niveau van de renovaties en de 

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarmee voortdurende verbeteringen 
worden gestimuleerd en gecoördineerd, en 
het niveau van de renovaties en waarin de 
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energieprestatie worden vermeld, 
voordelen heeft voor huiseigenaren en 
beheerders van gebouwen;

energieprestatie worden vermeld, evenals 
mogelijke verbeteringen van de 
gezondheid en het comfort van de 
bewoners, voordelen heeft voor 
huiseigenaren en beheerders van 
gebouwen; is voorts van mening dat de 
informatie in dit paspoort ook 
toegankelijk moet zijn voor huurders;

Or. en

Amendement 271
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarin stelselmatig wordt bijgehouden 
welke verbeteringen worden gerealiseerd, 
en het niveau van de renovaties en de 
energieprestatie worden vermeld, 
voordelen heeft voor huiseigenaren en 
beheerders van gebouwen;

24. is ervan overtuigd dat de invoering 
van een renovatiepaspoort voor gebouwen, 
waarin stelselmatig wordt bijgehouden 
welke verbeteringen worden gerealiseerd, 
ook uit gezondheids- en 
veiligheidsoogpunt, en waarmee deze 
verbeteringen worden bevorderd en 
gecoördineerd, en het niveau van de 
renovaties en de energieprestatie worden 
vermeld, voordelen heeft voor zowel 
huiseigenaren als beheerders van 
gebouwen;

Or. en

Amendement 272
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie om een 
regelgevingskader te ontwikkelen waarbij 
geleidelijk aangescherpte 
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minimumvereisten voor de 
energieprestatie worden ingevoerd op het 
nationale niveau, voor verschillende 
soorten gebouwen, waaronder residentiële 
gebouwen, om het pad te effenen voor een 
bijzonder energie-efficiënt en 
gedecarboniseerd gebouwenbestand tegen 
2050; benadrukt dat minimumvereisten 
voor de energieprestatie op het nationale 
niveau dienen te worden vergezeld van 
een omvattend pakket beleidsmaatregelen, 
dat op zijn minst de verstrekking van 
informatie en advies op maat aan de 
burgers en passende financiële steun 
omvat, in het bijzonder voor de meest 
kwetsbaren; benadrukt dat prioriteit moet 
worden verleend aan de slechtst 
presterende gebouwen, openbare 
gebouwen (in het bijzonder scholen, 
ziekenhuizen en sociale woningen), de 
huursector en de commerciële sector;

Or. en

Amendement 273
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de lidstaten om het 
voortouw te nemen en werk te maken van 
een grondige renovatie van openbare 
gebouwen die verder reikt dan wat de EU-
regelgeving momenteel voorschrijft, en 
om daarbij bijzondere aandacht te 
schenken aan scholen en ziekenhuizen, 
waar een beter comfort binnenshuis 
dankzij renovaties de educatieve en 
gezondheidsvoordelen voor de gebruikers 
maximaliseert;

Or. en
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Amendement 274
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. verzoekt de Commissie om 
de ongewijzigde artikelen van de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen (Richtlijn 
2010/31/EU) te herzien om i) de 
betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en 
samenhang van het 
energieprestatiecertificaat te verbeteren 
en te versterken, ii) de kostenoptimale 
methodologie voor het kwantificeren van 
maatschappelijke, milieu-, gezondheids- 
en klimaatvoordelen van het streven naar 
een nagenoeg energieneutrale bouwsector 
bij te werken en iii) de definitie van 
nagenoeg energieneutrale gebouwen 
opnieuw te bekijken om de 
vergelijkbaarheid in verschillende 
lidstaten te vergroten;

Or. en

Amendement 275
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardigheden- en -voorlichtingsinitiatief 
voor de renovatie- en bouwsector, 
inclusief een genderdimensie, teneinde 
samen met belanghebbende partijen te 
werken aan bij- en nascholing, verwerving 
van meer vaardigheden en opbouw van 
capaciteit, met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid, en aan de bevordering 
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werkgelegenheid; van de vaardigheden en geavanceerde 
kennis met betrekking tot het ontwerpen 
van nieuwe gebouwen en renovaties, en 
teneinde informatie te verspreiden onder 
huurders en eigenaren van gebouwen 
over de noodzaak van en manieren om 
energie-efficiënte renovaties door te 
voeren en te financieren;

Or. en

Amendement 276
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid;

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid; verzoekt de lidstaten om 
een nationale strategie te ontwikkelen om 
de vaardigheden in de bouwsector te 
verbeteren, gericht op energie-efficiëntie, 
duurzaamheid en circulariteit van 
materialen, passieve technieken, 
integratie van hernieuwbare energie, met 
inbegrip van eigen gebruik, en digitale 
oplossingen, en om specifieke 
ondersteuning te bieden aan werknemers 
in micro- en kleine ondernemingen;

Or. en

Amendement 277
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid;

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid en voor kmo’s, 
aangezien zij goed zijn voor meer dan 
70 % van de toegevoegde waarde in de 
bouwsector van de EU1 bis;

__________________
1 bis De verwijzing komt uit: 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-
buildings/energy-performance-buildings-
directive_en 

Or. en

Amendement 278
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
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werkgelegenheid; werkgelegenheid; onderstreept dat om de 
kwaliteit, naleving en (brand)veiligheid te 
waarborgen, de beroepsbeoefenaars die 
betrokken zij bij het ontwerp en de 
bouw/renovatie over de nodige 
competenties en vaardigheden moeten 
beschikken;

Or. en

Amendement 279
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid;

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 
renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid, in het bijzonder om 
jongeren warm te maken voor een baan in 
de renovatiesector;

Or. en

Amendement 280
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een EU-
vaardighedeninitiatief voor de 

25. verzoekt de lidstaten om het 
verwerven van vaardigheden en de 
uitwisseling van goede praktijken in de 
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renovatiesector, inclusief een 
genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- 
en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, 
met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid;

renovatiesector te bevorderen, teneinde 
samen met belanghebbende partijen te 
werken aan bij- en nascholing, verwerving 
van meer vaardigheden en opbouw van 
capaciteit, met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 281
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie om 
vaardigheden en innovatie voor IRP’s te 
ondersteunen via gerichte Marie 
Skłodowska-Curie-acties en via het 
Erasmus+-programma, en om een 
Horizon Europa-missie op te zetten rond 
de renovatie van gemeenschappen en 
wijken, en verzoekt het EACEA-
agentschap om een strategische 
vaardighedenalliantie voor de bouwsector 
te bevorderen en in te voeren, om 
gemeenschappelijke opleidingsinhoud te 
ontwerpen en te verstrekken om bestaande 
vaardighedentekorten aan te pakken; 
verzoekt individuen, ondernemingen en 
organisaties voorts om het proefproject 
vaardigheden- en onderwijsgarantie te 
benutten, evenals soortgelijke regelingen 
voor opleidingen, 
vaardighedenuitbreiding en onderwijs in 
de renovatiesector;

Or. en

Amendement 282
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. onderstreept dat er een 
gedragswijziging nodig is op het gebied 
van energiegebruik, niet alleen om de 
voordelen van betere energieprestaties 
van een gebouw ten volle te kunnen 
benutten, en zo de energiebesparingen te 
optimaliseren, maar ook om de nadelige 
effecten van energiearmoede te beperken; 
verzoekt de lidstaten daarom om 
gedragsgerichte energie-
efficiëntieprogramma’s uit te rollen die 
gericht zijn op verschillende segmenten 
van de bevolking, bijvoorbeeld via ad-
hocregelingen op het gebied van 
onderwijs en opleiding; verzoekt de 
Commissie om de lidstaten te coördineren 
en te ondersteunen bij deze inspanningen 
en om daarbij alle relevante instrumenten 
waarover zij beschikt, te benutten;

Or. en

Amendement 283
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat een dergelijk EU-
vaardighedeninitiatief tussenpersonen 
zoals installateurs, architecten of 
aannemers in staat moet stellen om advies 
te verstrekken over relevante oplossingen 
voor energie-efficiëntieprogramma’s en 
een gedecarboniseerd gebouwenbestand 
en om dergelijke oplossingen voor te 
schrijven of toe te passen;
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Or. en

Amendement 284
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst op het belang en het 
potentieel van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie in de context van 
het herstelplan na de COVID-19-crisis, 
met betrekking tot opleidingen en 
kwalificaties voor werknemers in de 
bouw- en de renovatiesector;

Or. en

Amendement 285
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie, met het 
oog op de vaststelling van 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van gebouwen, ten laatste in 2022 
gedetailleerde effectbeoordelingen van 
gebouw-, gebruikers- en 
eigendomstypologieën te verrichten;

Schrappen

Or. en

Amendement 286
Sandra Pereira, Sira Rego



PE652.316v01-00 148/197 AM\1205230NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie, met het 
oog op de vaststelling van 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van gebouwen, ten laatste in 2022 
gedetailleerde effectbeoordelingen van 
gebouw-, gebruikers- en 
eigendomstypologieën te verrichten;

26. verzoekt de Commissie, met het 
oog op de vaststelling van 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van gebouwen, ten laatste in 2022 
gedetailleerde effectbeoordelingen van 
gebouw-, gebruikers- en 
eigendomstypologieën te verrichten; 
verzoekt de Commissie dringend om voor 
alle lidstaten geharmoniseerde, 
vergelijkbare en actuele gegevens over 
energieprestaties en typologieën vast te 
stellen;

Or. pt

Amendement 287
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie, met het 
oog op de vaststelling van 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van gebouwen, ten laatste in 2022 
gedetailleerde effectbeoordelingen van 
gebouw-, gebruikers- en 
eigendomstypologieën te verrichten;

26. verzoekt de Commissie, met het 
oog op de vaststelling van 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van gebouwen, ten laatste in 2022 
gedetailleerde effectbeoordelingen van 
gebouw-, gebruikers- en 
eigendomstypologieën en typologieën van 
geïnstalleerde toestellen te verrichten en 
deze typologieën in kaart te brengen;

Or. en

Amendement 288
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie, met het 
oog op de vaststelling van 
minimumnormen voor de energieprestatie 
van gebouwen, ten laatste in 2022 
gedetailleerde effectbeoordelingen van 
gebouw-, gebruikers- en 
eigendomstypologieën te verrichten;

26. verzoekt de Commissie, met een 
duidelijk tijdspad voor de vaststelling van 
geleidelijk aan aangescherpte 
minimumnormen voor de energieprestatie, 
ten laatste in 2022 gedetailleerde 
effectbeoordelingen van gebouw-, 
gebruikers- en eigendomstypologieën te 
verrichten;

Or. en

Amendement 289
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat het EU-kader 
voor een rechtvaardige transitie een 
belangrijke kans biedt om investeringen 
vrij te maken in hernieuwbare energie en 
schone, efficiënte technologieën en om 
werknemers in getroffen regio’s nieuwe 
en ruimere vaardigheden bij te brengen 
voor de transitie naar een 
koolstofneutrale economie;

Or. en

Amendement 290
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de verwerving van 
vaardigheden te bevorderen en het 
bewustzijn onder alle belanghebbenden 
bij het renovatieproces te vergroten: 
architecten en ontwerpers, bouwbedrijven, 
projectontwikkelaars, beheerders, 
toeleveranciers, eigenaars en huurders;

Or. pt

Amendement 291
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie om een 
effectbeoordeling te publiceren over de 
kosten en baten van de uitdagingen van 
het maximaliseren van het energie-
efficiëntiepotentieel van het 
gebouwenbestand in de EU;

Or. en

Amendement 292
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om verplichte digitale 
renovatiepaspoorten voor gebouwen in te 
voeren tegen 2025;
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Or. en

Amendement 293
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. verzoekt om bij de komende 
herziening van de richtlijn energie-
efficiëntie meer ambitie te tonen in de 
artikelen 3, 5 en 18 en om een nieuwe 
benadering voor het vaststellen van de 
bouwnormen volgens de Europese 
energie- en klimaatdoelstellingen te 
ontwikkelen bij de herziening van de 
richtlijn energieprestatie van 
gebouwen1 bis;
__________________
1 bis Richtlijn 2012/27/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 betreffende energie-
efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 
2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende 
intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG 
en 2006/32/EG, Richtlijn (EU) 2018/844 
van 30 mei 2018 houdende wijziging van 
Richtlijn 2010/31/EU betreffende de 
energieprestatie van gebouwen en 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie.

Or. en

Amendement 294
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)



PE652.316v01-00 152/197 AM\1205230NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. verzoekt de Commissie om 
de effecten van de 
energieprestatiecertificaten (EPC) in de 
lidstaten van de EU te beoordelen en 
bestaande bepalingen aan te passen om ze 
te versterken; merkt op dat de 
betrouwbaarheid, samenhang en 
vergelijkbaarheid van EPC’s in de gehele 
EU moet worden verbeterd opdat EPC’s 
een betrouwbaar marktinstrument 
kunnen worden om de prestaties en 
kwaliteit van gebouwen te beoordelen, in 
het bijzonder voor de financiële sector1 bis; 
__________________
1 bis “Energy Performance Certificates 
across Europe – From design to 
implementation”, Buildings Performance 
Institute Europe – BPIE

Or. en

Amendement 295
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Digitalisering Digitalisering en betrouwbare gegevens

Or. en

Amendement 296
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie;

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie, en voor een 
versnelde uitrol van renovatieprojecten 
dankzij bouwgegevens; wijst op het 
potentieel van bestaande technologieën 
om hernieuwbare energiebronnen in 
conventionele bouwmaterialen te 
integreren die als multifunctionele 
bekledingselementen kunnen worden 
gebruikt om het bestaande 
gebouwenbestand te vernieuwen;

Or. en

Amendement 297
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie;

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie en een 
manier is om oplossingen te ontwerpen en 
te simuleren, processen te controleren en 
te optimaliseren, gegevens te verzenden en 
te analyseren dankzij de beschikbaarheid 
van infrastructuur voor detectie en 
communicatie, zoals netwerken van 
sensoren, IT-netwerken en energienetten;

Or. en

Amendement 298
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie;

27. denkt dat digitalisering, te 
beginnen met de uitrol van slimme meters, 
mogelijkheden inhoudt voor de actieve 
participatie van burgers in het 
energiesysteem via gedistribueerde 
opwekking, opslag, flexibiliteit en 
sectorintegratie, en niet als doelstelling op 
zich bij pogingen om de energieprestatie 
van gebouwen te verbeteren;

Or. en

Amendement 299
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie;

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie, en voor een 
efficiëntere planning en beheer van 
energie;

Or. en

Amendement 300
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. denkt dat digitalisering 27. denkt dat digitalisering 
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mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie;

mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit, sectorintegratie en -koppeling;

Or. en

Amendement 301
Gianna Gancia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. denkt dat digitalisering 
mogelijkheden inhoudt voor 
gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie;

27. ziet digitalisering als een 
stimulator voor gedistribueerde 
opwekking, opslag, flexibiliteit en 
sectorintegratie;

Or. it

Amendement 302
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie om de 
betrouwbaarheid van gegevens over 
gebouwen te bestuderen en er rekening 
mee te houden dat een ruimer gebruik van 
digitalisering een positieve bijdrage kan 
leveren om een sterke, op feiten 
gebaseerde aanpak te verzekeren bij het 
aannemen van beleid inzake energie-
efficiëntie en gefaseerde en grondige 
renovaties; onderstreept dat het 
rechtskader van het EPBD stimulansen 
biedt voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie en voor de validering van de 
voordelen van beste praktijken voor kmo’s 
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en hun vermogen om te innoveren;

Or. en

Amendement 303
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst op de voordelen van slimme 
woningen, in de definitie van woningen 
die geïntegreerd zijn in een ruimer 
digitaal energie-ecosysteem bestaande uit 
gebouwen op hernieuwbare energie met 
onder meer slimme toestellen, 
domoticatoestellen, elektrische 
warmtepompen, accu-opslag, laadstations 
voor elektrische voertuigen en slimme 
meters, stuk voor stuk digitale 
technologieën die integratie en 
besparingen mogelijk kunnen maken in 
diverse sectoren van de economie;

Or. en

Amendement 304
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van mening dat de digitalisering 
van gebouwen en bouwtechnologieën 
belangrijke drijvende krachten zijn voor 
meer energie-efficiëntie; vraagt alle 
betrokken actoren op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau om 
proactief deel te nemen aan de 
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bevordering van volledige digitalisering;

Or. en

Amendement 305
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie om na te 
gaan of de vereisten voor 
laadinfrastructuur in de EPBD herzien 
moeten worden; benadrukt dat slimme 
laadinfrastructuur een absolute 
voorwaarde is voor de toename van 
schone elektrische mobiliteit;

Or. en

Amendement 306
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. onderstreept dat de implementatie 
van technologieën die gebouwen in staat 
stellen om slimme functionaliteiten, 
waaronder vraagrespons en 
optimalisering van het energieverbruik in 
het gebouw, te benutten en aan te bieden, 
zoals technologie voor de automatisering 
en controle van gebouwen, moet worden 
versneld en op grotere schaal moet 
gebeuren; onderstreept dat technologieën 
zoals “Building Automation and 
Control”, die aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren en 
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tegelijkertijd voor gezonde en 
comfortabele gebouwen zorgen, 
bijvoorbeeld door te voorzien in de 
regeling van temperatuur en 
luchtkwaliteit aan de vraagzijde en door 
het risico op verspreiding van virussen of 
infecties te beperken, sneller en op grotere 
schaal moeten worden uitgerold;

Or. en

Amendement 307
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. onderstreept dat netwerken voor 
communicatie-infrastructuur met een 
bijzonder hoge capaciteit van cruciaal 
belang om werk te kunnen maken van 
slimme gebouwen, slimme woningen en 
slimme steden en van de toepassing van 
slimme technologieën, zoals domotica; 
benadrukt dat dergelijke slimme digitale 
oplossingen in de gebouwde omgeving 
bijdragen aan beter verbonden 
gemeenschappen en nieuwe digitale 
diensten mogelijk maken voor bewoners;

Or. en

Amendement 308
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. onderstreept dat de digitalisering 
van bouw- en renovatieondernemingen 
een grote stap in de richting van een 
volledige digitalisering van de gehele 
gebouwensector betekent;

Or. en

Amendement 309
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. wijst op het belang van 
slimme netten om de efficiënte integratie 
van hernieuwbare energie in het 
elektriciteitsnet mogelijk te maken en is 
op zoek naar nieuwe mogelijkheden met 
interfaces met TNB’s en DNB’s om de 
energie-efficiëntie en elektriciteitsdiensten 
te verbeteren; benadrukt dat slimme 
gebouwen die aangesloten zijn op nano- 
of micronetten een betere stabiliteit van de 
elektriciteitsvoorziening en een betere 
beschikbaarheid van verwarmings- en 
koelingssystemen kunnen verzekeren;

Or. en

Amendement 310
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. beschouwt het internet van 
de dingen als een manier om de 
werkelijke effecten van renovatie op de 
energieprestatie van gebouwen te meten 
en als instrument om grootschalige, 
kosteneffectieve renovatiestrategieën 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 311
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. onderstreept de rol van 
digitalisering in de planning, 
tenuitvoerlegging, controle en monitoring 
van de resultaten van de 
renovatieplannen;

Or. en

Amendement 312
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. verzoekt de Commissie om 
de huidige vereisten inzake de 
noodzakelijke toepassing van systemen 
voor de automatisering en controle van 
gebouwen in niet-residentiële gebouwen 
met een nominaal vermogen van 290 kW 
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uit hoofde van artikel 14 EPBD te 
verruimen; benadrukt dat dit meer niet-
residentiële gebouwen dient te omvatten 
om rekening te houden met de vereisten 
voor de noodzakelijke apparatuur voor 
systemen voor de automatisering en 
controle van gebouwen;

Or. en

Amendement 313
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. onderstreept het grote 
potentieel dat geïntegreerde kunstmatige 
intelligentie zou kunnen spelen bij de 
analyse van gegevens, de monitoring, het 
beheer en de aanpassing van het 
energieverbruik in gebouwen;

Or. en

Amendement 314
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 sexies. is ingenomen met het doel 
van de herziene EPBD om technologieën 
voor slimme gebouwen verder te 
bevorderen, via een indicator van 
gereedheid voor slimme toepassingen 
(“smart readiness indicator” of SRI) als 
hulpmiddel om de gereedheid van 
gebouwen voor slimme toepassingen te 
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beoordelen en eigenaren en gebruikers 
van gebouwen bewust te maken van de 
waarde van systemen voor de 
automatisering en controle van gebouwen 
voor de globale prestaties van gebouwen;

Or. en

Amendement 315
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 septies. onderstreept het belang van 
niet-invasieve digitale technologieën die 
niet-slimme energietoestellen slimmer 
maken om hun energie-efficiëntie te 
verhogen;

Or. en

Amendement 316
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven;

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven; benadrukt dat de digitale 
oplossingen die tijdens renovaties worden 
geboden, intuïtief, eenvoudig en 
interoperabel dienen te zijn en dat de 
installatie ervan gepaard moet gaan met 
de nodige opleiding, voorlichting en 
ondersteuning van gebruikers;

Or. en
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Amendement 317
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten 
sociale beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven;

28. wijst er nogmaals op dat de 
effecten van geavanceerde technologische 
oplossingen, en met name IT, moeten 
worden geëvalueerd, en dat sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
verplicht moeten zijn om het recht op 
huisvesting en de consumentenrechten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 318
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie
Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven;

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven; wijst erop dat consumenten en 
prosumenten naar behoren moeten 
worden geïnformeerd en voorbereid;

Or. pt

Amendement 319
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven;

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven die in overeenstemming zijn met 
de AVG;

Or. en

Amendement 320
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming en instemming 
behoeven;

28. onderstreept dat het recht op 
huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, 
gegevensbescherming, eerbieding van de 
persoonlijke levenssfeer en instemming 
behoeven;

Or. en

Amendement 321
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. erkent dat de nationale 
gegevensbanken van 
energieprestatiecertificaten moeten 
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worden gedigitaliseerd, dat bouwgegevens 
en andere bouwinformatie beschikbaar 
moeten zijn en dat gebruik moet worden 
gemaakt van digitale 
gebouwenpaspoorten en andere slimme 
bouwtoepassingen; erkent dat 
gedigitaliseerde gegevens voor zowel de 
fabricage- als de bouwprocessen de 
productiviteit van renovaties in alle fases 
aanzienlijk zouden moeten verbeteren;

Or. en

Amendement 322
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. is bezorgd over het gebrek aan 
gegevens over renovatieprojecten op het 
gebied van energie-efficiëntie in 
gebouwen in de EU, over hun 
kosteneffectiviteit, hun CO2-besparing en 
eventuele andere voordelen die zij 
opleveren voor het milieu en de 
levenskwaliteit; verzoekt om duidelijke 
indicatoren om deze aspecten te meten en 
om de opzet van een Europese 
gegevensbank om informatie en beste 
praktijken uit te wisselen;

Or. en

Amendement 323
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie om 
richtsnoeren op te stellen voor de 
lidstaten, teneinde de administratieve 
procedures voor het verkrijgen van 
stimulansen en de methodologieën voor 
het certificeren van de energie-efficiëntie 
van gebouwen voor en na de renovatie-
ingrepen te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 324
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Kopje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Gezonde gebouwen en een gezond 
binnenklimaat 

Or. en

Amendement 325
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. onderstreept dat renovaties 
naast de doelstelling van 
klimaatneutraliteit steeds moeten leiden 
tot gezonde gebouwen, rekening houdend 
met de kwaliteit van de binnenlucht, of 
een woning schimmelvrij is, de globale 
prestaties op het gebied van energie-
efficiëntie en het comfort voor de 
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bewoners;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Gezonde gebouwen en een gezond 
binnenklimaat”)

Or. en

Amendement 326
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quinquies. benadrukt dat gebouwen 
met een goed binnenklimaat bijdragen 
aan de gezondheid en productiviteit van 
de gebruikers van het gebouw en hun 
werk- of leerprestaties verbeteren;
(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Gezonde gebouwen en een gezond 
binnenklimaat”)

Or. en

Amendement 327
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 sexies. verzoekt de Commissie om 
in haar wetgevingsvoorstellen, zoals de 
renovatiegolf, rekening te houden met het 
vereiste van gezonde gebouwen, als 
aanvulling op het beginsel “energie-
efficiëntie eerst”;
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(Deze nieuwe paragraaf zou worden 
ingevoegd onder het nieuwe kopje 
“Gezonde gebouwen en een gezond 
binnenklimaat”)

Or. en

Amendement 328
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Renovatiegolf Inclusieve en rechtvaardige renovatiegolf

Or. en

Amendement 329
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beschouwt de renovatiegolf als een 
kans om tegen 2050 over een energie-
efficiënt en klimaatneutraal 
gebouwenbestand te beschikken middels 
een actieplan voor IRP’s, met speciale 
aandacht voor gemeenschappen, in het 
bijzonder gemeenschappen die met 
energie-armoede worden geconfronteerd, 
en om te voorzien in gezonde, fatsoenlijke, 
betaalbare en energie-efficiënte gebouwen 
waar mensen hun potentieel volledig tot 
ontwikkeling kunnen brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal;

29. beschouwt de renovatiegolf als een 
kans om tegen 2050 over een energie-
efficiënt en klimaatneutraal 
gebouwenbestand te beschikken middels 
een actieplan voor de renovatie van 
gebouwen voor IRP’s, met speciale 
aandacht voor gemeenschappen, in het 
bijzonder gemeenschappen die met 
energie-armoede worden geconfronteerd, 
en om te voorzien in gezonde, fatsoenlijke, 
betaalbare en energie-efficiënte gebouwen 
waar mensen hun potentieel volledig tot 
ontwikkeling kunnen brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal en de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050;
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Or. en

Amendement 330
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beschouwt de renovatiegolf als een 
kans om tegen 2050 over een energie-
efficiënt en klimaatneutraal 
gebouwenbestand te beschikken middels 
een actieplan voor IRP’s, met speciale 
aandacht voor gemeenschappen, in het 
bijzonder gemeenschappen die met 
energie-armoede worden geconfronteerd, 
en om te voorzien in gezonde, fatsoenlijke, 
betaalbare en energie-efficiënte gebouwen 
waar mensen hun potentieel volledig tot 
ontwikkeling kunnen brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal;

29. beschouwt de renovatiegolf als een 
kans om over een energie-efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand te 
beschikken, in het bijzonder 
gemeenschappen die met energie-armoede 
worden geconfronteerd, en om te voorzien 
in gezonde, fatsoenlijke, betaalbare en 
energie-efficiënte gebouwen waar mensen 
hun potentieel volledig tot ontwikkeling 
kunnen brengen;

Or. en

Amendement 331
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beschouwt de renovatiegolf als een 
kans om tegen 2050 over een energie-
efficiënt en klimaatneutraal 
gebouwenbestand te beschikken middels 
een actieplan voor IRP’s, met speciale 
aandacht voor gemeenschappen, in het 
bijzonder gemeenschappen die met 
energie-armoede worden geconfronteerd, 
en om te voorzien in gezonde, fatsoenlijke, 
betaalbare en energie-efficiënte gebouwen 

29. beschouwt de renovatiegolf als de 
kans om een stappenplan in te voeren om 
tegen 2050 een energie-efficiënt en op 
hernieuwbare energie gebaseerd 
gebouwenbestand tot stand te brengen, 
met speciale aandacht voor 
gemeenschappen, in het bijzonder 
gemeenschappen die kwetsbaar zijn op het 
gebied van energie of met energie-
armoede worden geconfronteerd, en om te 



PE652.316v01-00 170/197 AM\1205230NL.docx

NL

waar mensen hun potentieel volledig tot 
ontwikkeling kunnen brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal;

voorzien in gezonde, veilige, fatsoenlijke, 
betaalbare, comfortabele en flexibele 
energie-efficiënte gebouwen waar mensen 
hun potentieel volledig tot ontwikkeling 
kunnen brengen, in overeenstemming met 
de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 332
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beschouwt de renovatiegolf als een 
kans om tegen 2050 over een energie-
efficiënt en klimaatneutraal 
gebouwenbestand te beschikken middels 
een actieplan voor IRP’s, met speciale 
aandacht voor gemeenschappen, in het 
bijzonder gemeenschappen die met 
energie-armoede worden geconfronteerd, 
en om te voorzien in gezonde, fatsoenlijke, 
betaalbare en energie-efficiënte gebouwen 
waar mensen hun potentieel volledig tot 
ontwikkeling kunnen brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal;

29. beschouwt de renovatiegolf als een 
kans om over een energie-efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand te 
beschikken middels een actieplan voor 
IRP’s, met speciale aandacht voor 
gemeenschappen, in het bijzonder 
gemeenschappen die met energie-armoede 
worden geconfronteerd, en om te voorzien 
in gezonde, fatsoenlijke, betaalbare en 
energie-efficiënte gebouwen waar mensen 
hun potentieel volledig tot ontwikkeling 
kunnen brengen;

Or. en

Amendement 333
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt om een sterke, op feiten 
gebaseerde aanpak die het mogelijk zal 
maken om, door gebruik te maken van 
betrouwbare en versterkte gegevens, de 
energie-efficiëntie van gebouwen en de 
kosteneffectiviteit van maatregelen 
nauwkeurig in te schatten en zo gelijke 
mededingingsvoorwaarden te scheppen 
voor beste praktijken op het gebied van 
kosteneffectieve oplossingen in de EU;

Or. en

Amendement 334
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. herinnert er in dat verband aan 
dat de renovatiegolf een integraal deel 
uitmaakt van het groene beleid van de 
EU, dat kan worden uitgevoerd in 
volledige synergie met het voorstel voor 
een Green Deal, de industriële strategie, 
de strategie voor kmo’s, de strategie voor 
de circulaire economie en het pakket 
schone energie;

Or. en

Amendement 335
Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat de renovatiegolf de 
impact van de COVID-19-crisis kan helpen 
opvangen middels bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige banen in de 
bouw en de sector energie uit hernieuwbare 
bronnen, en via ondersteuning van 
werknemers in kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s);

30. onderstreept dat de renovatiegolf de 
impact van de COVID-19-crisis kan helpen 
opvangen middels bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige banen in de 
bouw en de sector energie uit hernieuwbare 
bronnen, en via ondersteuning van 
werknemers in kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s); benadrukt dat de 
renovatiegolf een belangrijke rol kan 
spelen in een groen en duurzaam herstel 
en een cruciaal onderdeel kan zijn van elk 
herstelplan na de COVID en dat de 
Commissie derhalve niet mag dralen met 
dit voorstel en alle mogelijke 
financieringsmogelijkheden moet bieden;

Or. en

Amendement 336
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat de renovatiegolf de 
impact van de COVID-19-crisis kan helpen 
opvangen middels bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige banen in de 
bouw en de sector energie uit hernieuwbare 
bronnen, en via ondersteuning van 
werknemers in kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s);

30. onderstreept dat de renovatiegolf de 
impact van de COVID-19-crisis kan helpen 
opvangen, door de nationale en lokale 
economieën te stimuleren, bijvoorbeeld 
middels bevordering van kwalitatief 
hoogwaardige banen in de bouw en de 
sector energie uit hernieuwbare bronnen, 
via ondersteuning van werknemers in 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) en uiteindelijk heel wat 
nevenvoordelen op sociaal en milieuvlak 
kan opleveren;

Or. en
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Amendement 337
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat de renovatiegolf de 
impact van de COVID-19-crisis kan 
helpen opvangen middels bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige banen in de 
bouw en de sector energie uit 
hernieuwbare bronnen, en via 
ondersteuning van werknemers in kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s);

30. merkt op dat de plannen voor de 
renovatiegolf de impact van de COVID-19-
crisis zullen voelen en herinnert eraan dat 
kmo’s en micro-ondernemingen 97 % van 
de bouwsector uitmaken;

Or. en

Amendement 338
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat de renovatiegolf 
de impact van de COVID-19-crisis kan 
helpen opvangen middels bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige banen in de 
bouw en de sector energie uit hernieuwbare 
bronnen, en via ondersteuning van 
werknemers in kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s);

30. is ervan overtuigd dat de 
renovatiegolf de impact van de COVID-19-
crisis kan helpen opvangen middels 
bevordering van kwalitatief hoogwaardige 
en essentiële banen in de bouw en de 
sector energie uit hernieuwbare bronnen, 
en via ondersteuning van werknemers in 
kmo’s;

Or. en

Amendement 339
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie om de 
invoering te beoordelen van 
sloopregelingen voor oude en inefficiënte 
verwarmings- en koelingssystemen, om zo 
de vervanging van verouderde toestellen 
te versnellen en daarmee het energie-
efficiëntiepotentieel van het 
gebouwenbestand in de EU te 
maximaliseren, in het bijzonder op de 
korte tot middellange termijn, aangezien 
sloopregelingen die worden vastgesteld 
via regelmatige controles en efficiëntie-
etikettering de vervanging van oude 
verwarmingstoestellen door nieuwe, 
efficiënte toestellen op basis van 
hernieuwbare energie zullen stimuleren;

Or. en

Amendement 340
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om sloopregelingen voor oude en 
inefficiënte verwarmingstoestellen in te 
voeren – die worden vastgesteld via 
regelmatige controles en etikettering van 
het bestand – die de vervanging van oude 
verwarmingstoestellen door nieuwe, 
efficiënte toestellen op basis van 
hernieuwbare energie zullen stimuleren 
en zo werkgelegenheid zullen creëren, de 
CO2-emissies aanzienlijk zullen 
terugdringen en het economische herstel 
zullen bevorderen;

Or. en
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Amendement 341
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verlangt een ambitieuze uitvoering 
van het pakket schone energie; wijst in 
het bijzonder op de rol van de nationale 
energie- en klimaatplannen bij het 
maximaliseren van de kansen in de 
bouwsector;

Schrappen

Or. en

Amendement 342
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verlangt een ambitieuze uitvoering 
van het pakket schone energie; wijst in het 
bijzonder op de rol van de nationale 
energie- en klimaatplannen bij het 
maximaliseren van de kansen in de 
bouwsector;

31. verlangt een ambitieuze uitvoering 
van het pakket schone energie; wijst in het 
bijzonder op de rol van de nationale 
energie- en klimaatplannen bij het 
maximaliseren van de kansen in de 
bouwsector; verzoekt de Commissie om de 
handhaving te verzekeren van de 
maatregelen in de herziene EPBD;

Or. en

Amendement 343
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. verlangt een ambitieuze uitvoering 
van het pakket schone energie; wijst in het 
bijzonder op de rol van de nationale 
energie- en klimaatplannen bij het 
maximaliseren van de kansen in de 
bouwsector;

31. verlangt een ambitieuze uitvoering 
van het pakket schone energie en een 
strikte handhaving door de Commissie; 
wijst in het bijzonder op de rol van de 
nationale energie- en klimaatplannen bij 
het maximaliseren van de kansen in de 
bouwsector;

Or. en

Amendement 344
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verlangt een ambitieuze uitvoering 
van het pakket schone energie; wijst in het 
bijzonder op de rol van de nationale 
energie- en klimaatplannen bij het 
maximaliseren van de kansen in de 
bouwsector;

31. wijst in het bijzonder op de rol van 
de nationale energie- en klimaatplannen bij 
het maximaliseren van de energie-
efficiëntie van het gebouwenbestand van 
de EU en het creëren van kansen in de 
bouwsector;

Or. pt

Amendement 345
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is van mening dat energieneutrale 
gebouwen met kleine ramen die niet open 
kunnen en met mechanisme ventilatie 
geen gezonde omgeving creëren;
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Or. en

Amendement 346
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten; 
uit zijn bezorgdheid over de aanzienlijke 
vertragingen van sommige lidstaten bij 
het indienen van hun 
langetermijnstrategieën; verzoekt deze 
lidstaten om de kans te grijpen om hun 
wettelijke verplichtingen uit hoofde van de 
EPBD na te komen en de 
langetermijnstrategieën alsnog in te 
dienen;

Or. en

Amendement 347
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten; 
bevestigt zijn engagement om nauw toe te 
zien op de tenuitvoerlegging van deze en 
alle andere bepalingen van de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen1 bis en 
verwacht van de Commissie dat zij de 
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uitvoerings- en handhavingsinstrumenten 
waarover zij beschikt, gebruikt;
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2018/844 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de 
energieprestatie van gebouwen en 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie.

Or. en

Amendement 348
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen voor 2030 en 2040 
op weg naar het bereiken van 
klimaatneutraliteit bevatten; verzoekt de 
lidstaten om hun langetermijnstrategieën 
inzake renovatie tijdig in te dienen;

Or. en

Amendement 349
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten; 
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spoort de regeringen ertoe aan een 
innovatief beleid te voeren om burgers 
actief te betrekken bij energie-
efficiëntieprogramma’s;

Or. en

Amendement 350
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen voor 2030 en 2040 
op weg naar het bereiken van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 bevatten;

Or. en

Amendement 351
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten 
(voor 2030 en 2040);

Or. pt

Amendement 352
Robert Roos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. juicht de langetermijnstrategieën 
van de lidstaten inzake renovatie toe, in die 
zin dat zij streefdoelen op weg naar het 
bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

32. is ingenomen met de 
langetermijnstrategieën van de lidstaten 
inzake renovatie, in die zin dat zij 
streefdoelen op weg naar het bereiken van 
de klimaatdoelstellingen van de EU 
bevatten;

Or. en

Amendement 353
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat een bijzonder 
energie-efficiënt, gedecarboniseerd 
gebouwenbestand tot stand moet worden 
gebracht door het energieverbruik 
aanzienlijk terug te dringen via de 
tenuitvoerlegging van sterk, 
ondersteunend beleid op het gebied van 
energie-efficiëntie, terwijl in de 
residentiële behoefte moet worden 
voorzien met hernieuwbare energie om de 
transitie naar een bijzonder energie-
efficiënte, volledig op hernieuwbare 
energie gebaseerde economie te 
verwezenlijken en overeenstemming te 
verzekeren met de doelstelling om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
minder dan 1,5°C;

Or. en

Amendement 354
Pernille Weiss
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namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat de renovatie van 
gebouwen moet worden gecombineerd 
met bredere inspanningen om het 
energiesysteem te decarboniseren en 
gepaard moet gaan met investeringen in 
onder meer efficiënte 
stadsenergienetwerken en warmtepompen, 
door uit te gaan van een benadering per 
systeem/gebied waarin alle potentiële 
efficiëntiemaatregelen worden 
geïntegreerd, zoals het terugwinnen van 
restwarmte;

Or. en

Amendement 355
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. wijst erop dat ook voor 
renovatieprojecten een 
levenscyclusbenadering moet worden 
gehanteerd, in overeenstemming met de 
circulaire economie, opdat de vraag naar 
energie wordt beperkt gedurende de 
volledige levenscyclus van een gebouw;

Or. en

Amendement 356
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verwelkomt de aankondiging van 
de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en woningen, daar 
waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er 
in dit verband op dat het renoveren van het 
grote aantal woningen een uitdaging van 
formaat is;

33. verwelkomt de aankondiging van 
de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en sociale 
woningen, daar waar dat nodig is, gaat 
bevorderen; wijst er in dit verband op dat 
het renoveren van het grote aantal 
woningen in het gebouwenbestand een 
uitdaging van formaat is en dat het 
belangrijk is om financiële bijstand te 
bieden;

Or. en

Amendement 357
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verwelkomt de aankondiging van 
de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en woningen, daar 
waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er 
in dit verband op dat het renoveren van het 
grote aantal woningen een uitdaging van 
formaat is;

33. verwelkomt de aankondiging van 
de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en woningen, daar 
waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er 
in dit verband op dat het renoveren van het 
grote aantal woningen, die 75 % van de 
gebouwde oppervlakte in de EU uitmaken, 
een uitdaging van formaat is;

Or. en

Amendement 358
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. verwelkomt de aankondiging van 
de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en woningen, daar 
waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er 
in dit verband op dat het renoveren van het 
grote aantal woningen een uitdaging van 
formaat is;

33. verwelkomt de aankondiging van 
de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en woningen, daar 
waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er 
in dit verband op dat het renoveren van het 
grote aantal woningen een uitdaging van 
formaat is, in het bijzonder wat het 
publieke gebouwenbestand betreft, dat er 
vaak bijzonder slecht aan toe is;

Or. en

Amendement 359
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verwelkomt de aankondiging van 
de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en woningen, daar 
waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er 
in dit verband op dat het renoveren van het 
grote aantal woningen een uitdaging van 
formaat is;

33. neemt nota van de aankondiging 
van de Commissie dat zij de renovatie van 
scholen, ziekenhuizen en woningen, daar 
waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er 
in dit verband op dat het renoveren van het 
grote aantal woningen een uitdaging van 
formaat is;

Or. en

Amendement 360
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. deelt de analyse dat begeleidende 
renovaties om de energie-efficiëntie van 
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gebouwen te verbeteren talrijke voordelen 
bieden, zoals beter leren, sneller 
revalideren en mensen uit de 
energiearmoede tillen; wijst op de betere 
kwaliteit van de binnen- en buitenlucht, 
emissiereducties, een toename van de 
energie-efficiëntie, een hoger thermisch 
comfort, een lagere afhankelijkheid van 
invoer en een daling van de 
energiearmoede; verzoekt om deze 
voordelen systematisch op te nemen in 
IRP’s en verzoekt om een bindend 
streefdoel voor energie-efficiëntie van 
45 % tegen 2030;

Or. en

Amendement 361
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is bezorgd over het voornemen van 
de Commissie om de emissies van 
gebouwen op te nemen in de EU-ETS, 
aangezien een marktinstrument de 
bestaande belemmeringen voor de 
renovatie van gebouwen, zoals gescheiden 
prikkels of een gebrek aan informatie, 
niet zal wegnemen; benadrukt dat dit ook 
kan uitmonden in een tijdrovend proces 
dat waarschijnlijk tot hogere 
energierekeningen voor de gebruikers van 
gebouwen leidt en in een verschuiving 
van de verantwoordelijkheid voor het 
verlagen van de emissies van gebouwen 
van de publieke naar de particuliere 
sector;

Or. en
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Amendement 362
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de Commissie om de 
klimaat- en energiedoelstellingen voor 
2030 opnieuw in overweging te nemen en 
daarbij het belang te erkennen van de 
renovatie van gebouwen;

Or. en

Amendement 363
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten;

Schrappen

Or. en

Amendement 364
Isabella Tovaglieri
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten;

Schrappen

Or. en

Amendement 365
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten;

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in nieuwe en herziene EU-
regelgeving vast te leggen en de klimaat- 
en energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen om het pad te effenen voor 
klimaatneutraliteit in 2050, en de 
renovatie van gebouwen tot kernbeleid te 
verklaren om de kloof in de doelstellingen 
voor 2030 te dichten;

Or. en

Amendement 366
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 

34. verzoekt de Commissie om tijdig 
een initiatief inzake de renovatiegolf voor 
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renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten;

te stellen om synergieën tussen 
verschillende beleidsteksten op het gebied 
van klimaat en energie mogelijk te maken 
en samen te werken met de lidstaten om 
de energie-efficiëntie van hun 
gebouwenbestand te verbeteren;

Or. en

Amendement 367
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten;

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten en 
tegelijkertijd de betaalbaarheid van 
woningen voor eigenaren en huurders te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 368
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf waar passend in EU-
wetgeving vast te leggen, met volledige 
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energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten;

inachtneming van de beginselen van 
subsidiariteit en kosteneffectiviteit, en de 
renovatie van gebouwen tot kernbeleid te 
verklaren om de kloof in de doelstellingen 
voor 2030 te dichten;

Or. en

Amendement 369
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen 
tot kernbeleid te verklaren om de kloof in 
de doelstellingen voor 2030 te dichten;

34. verzoekt de Commissie de 
maatregelen in het kader van de 
renovatiegolf in EU-wetgeving vast te 
leggen en de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en energie-
efficiëntiemaatregelen, met inbegrip van 
de renovatie van gebouwen, tot kernbeleid 
te verklaren om de kloof in de 
doelstellingen voor 2030 te dichten;

Or. en

Amendement 370
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die de bedoelde 
strategieën elke vijf jaar moeten herzien, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 

Schrappen
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doelstelling van een efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald;

Or. en

Amendement 371
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die de bedoelde 
strategieën elke vijf jaar moeten herzien, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
doelstelling van een efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald;

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die de bedoelde 
strategieën elke vijf jaar moeten herzien, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
doelstelling van een efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald, en zo het vastgestelde 
gebrek aan ambitie van de ingediende 
strategieën te verbeteren; verzoekt de 
lidstaten die dit nog niet gedaan hebben 
om hun langetermijnstrategieën zo snel 
mogelijk in te dienen en verzoekt de 
Commissie om een grondige beoordeling 
van de ingediende strategieën voor te 
leggen, waarin zowel bestaande 
tekortkomingen als beste praktijken 
worden aangestipt; 

Or. en

Amendement 372
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die de bedoelde 
strategieën elke vijf jaar moeten herzien, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
doelstelling van een efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald;

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die de bedoelde 
strategieën elke vijf jaar moeten herzien in 
overeenstemming met de 
inventarisatiecyclus van het UNFCCC en 
zijn architectuur om de inspanningen op 
te drijven, teneinde ervoor te zorgen dat de 
doelstelling van een bijzonder energie-
efficiënt en klimaatneutraal 
gebouwenbestand tegen 2050 wordt 
gehaald;

Or. en

Amendement 373
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die de bedoelde 
strategieën elke vijf jaar moeten herzien, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
doelstelling van een efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald;

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die moeten 
toezien op de tenuitvoerlegging van de 
bedoelde strategieën en ze elke vijf jaar 
moeten herzien, teneinde ervoor te zorgen 
dat de doelstelling van een efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald;

Or. en

Amendement 374
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Łukasz Kohut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, die de bedoelde 
strategieën elke vijf jaar moeten herzien, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
doelstelling van een efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald;

35. verzoekt de Commissie de 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
van de lidstaten aan een beoordeling te 
onderwerpen en aanbevelingen op te 
stellen voor de lidstaten, teneinde ervoor te 
zorgen dat de doelstelling van een efficiënt 
en klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 
2050 wordt gehaald;

Or. en

Amendement 375
Ciarán Cuffe
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de lidstaten om de 
langetermijnstrategieën te benutten als 
instrument om een economisch traject van 
stimulansen en herstel uit te stippelen, 
waartoe deze strategieën dringend op 
ambitieuze en gedetailleerde wijze moeten 
worden voltooid; onderstreept dat er 
mijlpalen en doelstellingen moeten 
worden vastgesteld die stroken met de 
klimaatdoelstellingen van de EU en dat 
tegen 2050 een bijzonder energie-efficiënt 
en gedecarboniseerd gebouwenbestand 
moet worden verwezenlijkt; verzoekt de 
lidstaten om concrete maatregelen te 
definiëren om het vastgestelde potentieel 
voor bijzonder efficiënte 
warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming te verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 376
Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt om een doeltreffende 
toepassing van de herziene Eurostat-
regels voor de verslaglegging over 
energieprestatiecontracten in de publieke 
sector, teneinde het gemakkelijker te 
maken om overheidsinstantie bij energie-
efficiëntieprojecten te betrekken;

Or. en

Amendement 377
Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. verzoekt de Commissie om het 
beginsel van “energie-efficiëntie eerst” 
een centrale rol toe te kennen in het 
proces voor de renovatie van het 
gebouwenbestand in de EU, in 
overeenstemming met de verordening 
inzake de governance van de energie-
unie;

Or. en

Amendement 378
Miapetra Kumpula-Natri
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 quater. verzoekt de Commissie om 
een renovatiefonds voor alle Europeanen 
voor te stellen, als onderdeel van het 
economische herstelplan van de EU, om 
de EU te helpen om een jaarlijks 
energierenovatiepercentage van 3 % te 
halen, door de nadruk in eerste instantie 
te leggen op diegenen in de samenleving 
die de renovaties het hardst nodig hebben 
(gaande mensen in energiearmoede, lage-
inkomenswijken en sociale woningen tot 
scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en 
zorgcentra) en grondige of gefaseerde 
grondige renovaties uit te voeren;

Or. en

Amendement 379
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vindt dat de bouwsector en de aan 
de bouw gerelateerde industrieën, in het 
bijzonder kmo’s, in de herstelpakketten 
moeten worden opgenomen;

36. vindt dat de bouwsector en de aan 
de bouw gerelateerde industrieën, in het 
bijzonder kmo’s en zelfstandigen, in de 
herstelpakketten moeten worden 
opgenomen; verzoekt om prioriteit te 
verlenen aan investeringen in de 
renovatie van gebouwen om tot een 
bijzonder energie-efficiënt en op 
hernieuwbare energie gebaseerd 
gebouwenbestand te komen binnen het 
economisch stimuleringsplan;

Or. en
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Amendement 380
Gianna Gancia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vindt dat de bouwsector en de aan 
de bouw gerelateerde industrieën, in het 
bijzonder kmo’s, in de herstelpakketten 
moeten worden opgenomen;

36. vindt dat de bouwsector en de aan 
de bouw gerelateerde industrieën, in het 
bijzonder micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, in de herstelpakketten 
moeten worden opgenomen;

Or. it

Amendement 381
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vindt dat de bouwsector en de aan 
de bouw gerelateerde industrieën, in het 
bijzonder kmo’s, in de herstelpakketten 
moeten worden opgenomen;

36. vindt dat de bouwsector en de 
renovatiesector en de aan de bouw en de 
renovatie gerelateerde industrieën, in het 
bijzonder kmo’s, in de herstelpakketten 
moeten worden opgenomen;

Or. en

Amendement 382
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan alle EU-
instellingen en de lidstaten.

37. verzoekt om de bouwsector en de 
aan de bouw gerelateerde industrieën, in 
het bijzonder kmo’s, in de 
herstelpakketten op te nemen en de 
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volledige samenhang tussen de 
renovatiegolf en de nieuwe industriële 
strategie voor Europa te verzekeren, door 
te kiezen voor een meer strategische 
benadering tot de sector hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 383
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om multinationale, 
sectoroverschrijdende, landspecifieke en 
aangepaste communicatiecampagnes op 
te zetten in de gehele EU over de vele 
kansen en diverse voordelen van een 
hogere energie-efficiëntie van het 
Europese gebouwenbestand.

Or. en

Amendement 384
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de mogelijkheid te 
onderzoeken om de decarbonisatie van het 
gebouwenbestand te verwezenlijken via 
een effectief instrument voor 
koolstofheffingen voor verwarming;
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Or. en

Amendement 385
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. geeft aan dat projecten voor de 
renovatie van gebouwen bij moeten 
dragen aan het potentieel voor betere 
gezondheidscondities; benadrukt dat de 
herziening van de normen voor 
luchtkwaliteit, thermische 
omstandigheden en andere 
gezondheidsaspecten die verband houden 
met het binnenklimaat tot verbeteringen 
van het binnenklimaat kunnen leiden en 
aanzienlijke besparingen op het gebied 
van sociale zekerheid kunnen opleveren 
en zo de overheidsuitgaven van de 
lidstaten kunnen drukken en voordelen 
kunnen opleveren voor de EU-economie 
en al haar burgers;

Or. en

Amendement 386
Pernille Weiss
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. verzoekt de Commissie om 
een Europese rekentool voor het klimaat 
te ontwikkelen in het kader van haar 
renovatiegolf, om een nauwkeurige en 
eenvoudig te begrijpen etikettering te 
verzekeren van bouwmaterialen, 
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producten en diensten die verband 
houden met de renovatie van het 
Europese gebouwenbestand tegen 2050; 
benadrukt dat deze tool gelijke 
mededingingsvoorwaarden moet 
waarborgen voor de belangrijkste spelers 
die betrokken zijn bij – of verband houden 
met – de voetafdruk van de IRP’s op het 
gebied van broeikasgasemissies binnen 
het Europese gebouwenbestand en dat een 
dergelijke “holistische benadering” het 
pad zou effenen voor positieve effecten op 
het gedrag van de burgers, sectoren en 
kmo’s van de EU; benadrukt dat het 
concept gebaseerd moet zijn op de 
beginselen van de circulaire en de 
levenscycluseconomie om de vraag naar 
klimaatvriendelijke “made in Europe”-
goederen te stimuleren en zo het 
concurrentievermogen van de Europese 
bouwsector te versterken; stelt voor dat de 
Commissie reeds bekende 
wetenschappelijke methodes gebruikt voor 
haar ramingen van de 
broeikasgasemissies en zich bijvoorbeeld 
laat inspireren door haar “ecologische 
voetafdruk van producten”.

Or. en


