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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
(2020/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særligt 
artikel 194,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret af 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde om fair job og 
vækst i Göteborg den 17. november 2017,

– der henviser til den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference under FN’s 
rammekonvention om klimaændringer (COP21) i Paris den 12. december 2015 
(Parisaftalen),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2018 med titlen "En ren 
planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, 
moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 om en ny industristrategi 
for Europa (COM(2020)0102),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En ny 
handlingsplan for den cirkulære økonomi – For et renere og mere konkurrencedygtigt 
Europa" (COM(2020)0098),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2019,

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2019 om fremtiden for energisystemerne 
i energiunionen med henblik på at sikre energiomstillingen og opfyldelsen af energi- og 
klimamålene i tiden frem til 2030 og derefter,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 
2012 om energieffektivitet, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/844 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om 

1 EUT L 328 af 21.12.2018, s. 210.
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bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 
11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 
om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 
2012/27/EU4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 
2019 om det indre marked for elektricitet5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 
9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af 
byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF6,

– der henviser til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af 
EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger8,

– der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21 maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter9,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt10,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen11,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om klimaændringer – en europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og 
klimaneutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen12,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om etablering af infrastruktur for 
alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!13,

– der henviser til sin beslutning af 6. februar 2018 om hurtigere innovation inden for ren 
energi14,

2 EUT L 156 af 19.6.2018, s. 75.
3 EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82.
4 EUT L 158 af 14.6.2019, s. 125.
5 EUT L 158 af 14.6.2019, s. 54.
6 EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.
7 EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.
8 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
9 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
10 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0001.
11 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
12 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0217.
13 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0438.
14 EUT C 463 af 21.12.2018, s. 10.



PR\1203926DA.docx 5/14 PE648.631v02-00

DA

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om "Mod en ny udformning af 
energimarkedet"15,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om en EU-strategi for opvarmning 
og køling16,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at bygninger tegner sig for ca. 40 % af energiforbruget og 36 % af CO2-
emissionerne i EU;

Bydele og lokalsamfund
1. fremhæver bydeles og lokalsamfunds rolle i integrerede renoveringsprogrammer med 

henblik på at opnå en klimaneutral bygningssektor inden 2050;

2. forlanger, at bygningspolitikkerne er helhedsorienterede og inklusive, at de omfatter 
integrerede renoveringsprogrammer, der integrerer sociale tjenester, mobilitet og 
bygningers erhvervs- og energimæssige funktioner og muliggør produktion af 
vedvarende energi på stedet og fleksibilitet på efterspørgselssiden;

3. er bekymret over gentrificering af bydele og renoveringer, som foretages med 
investeringsmæssige interesser for øje og fører til, at beboerne presses ud af deres 
lejligheder ("renoviction"), over det stigende antal borgere, der er ramt af 
energifattigdom, og over kønsbetinget ulighed og marginalisering; mener, at en 
lokalsamfundsbaseret tilgang sammen med lovgivningsmæssige 
beskyttelsesforanstaltninger ville være i stand til at mindske graden af ødelæggelse af 
eksisterende lokalsamfund;

4. fremhæver succesen med kvikskranker, kapacitetsopbygning for kommuner og aktiv 
inddragelse af lokale aktører såsom energifællesskaber, forbrugerorganisationer og 
andelsboligselskaber;

5. glæder sig over den europæiske grønne pagts forslag om platforme; understreger, at 
disse skal være inklusive og opnå konsensus på grundlag af behovene i lokalsamfundet;

6. opfordrer til en politik til fremme af integrerede renoveringsprogrammer på lokalt plan, 
som muliggør gennemgribende renoveringer; opfordrer Kommissionen til at intensivere 
arbejdet med borgmesterpagten for klima og energi og EU's City Facility;

7. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med udformningen af integrerede 
renoveringsprogrammer at prioritere marginaliserede samfund;

8. opfordrer Kommissionen til straks at lancere inklusive platforme for integrerede 
renoveringsprogrammer samt EU-initiativer, der spreder den bedste praksis med hensyn 

15 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 23.
16 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 35.
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til kopiering af programmerne, udbredelse af kapacitet, sektoriel integration og 
beskyttelsesforanstaltninger for befolkningsgrupper, der lever i energifattigdom;

Finansiering

9. fremhæver, at indledende investeringsudgifter, komplekse finansieringsordninger, delte 
incitamenter, mellemsigtede/langsigtede frister for tilbagebetaling og mangel på stabile 
og ambitiøse politiske rammer udgør væsentlige forhindringer for investeringer;

10. mener, at der er behov for over 75 mia. EUR om året i EU-incitamenter for at sikre en 
energieffektiv bygningsmasse inden 2050;

11. glæder sig over de finansieringsmuligheder, som er til rådighed, medlemsstaternes gode 
praksis, herunder blandet finansiering med anvendelse af indtægter fra EU's 
emissionshandelssystem (ETS), konditionalitet samt anvendelse af EU's regionalfonde 
som garantier og revolverende fonde; understreger muligheden for at finansiere 
uddannelse via Fonden for Retfærdig Omstilling;

12. understreger behovet for at øge udnyttelsesgraden af midlerne ved at fjerne hindringer, 
navnlig gennem teknisk bistand;

13. mener, at der i alle integrerede renoveringsprogrammer bør reserveres midler til 
marginaliserede borgere;

14. anerkender den rolle, som nye forretningsmodeller, eksempelvis kontrakter om 
energimæssig ydeevne og energitjenesteselskaber, kan spille i forbindelse med 
renoveringer;

15. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at fastsætte højere energieffektivitetsmål og 
foreslå bindende årlige minimumsprocenter for bygningsrenovering samt politiske 
foranstaltninger, der sikrer gennemgribende renoveringer, som kan skabe finansielle 
incitamenter og investeringsmæssig stabilitet;

16. opfordrer til at øge kapaciteten hos den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på 
energiområdet (ELENA) og Den Europæiske Investeringsbank til at yde de lokale 
myndigheder teknisk bistand;

17. opfordrer Kommissionen til at revidere EU's regler for statsstøtte med henblik på at 
fremme integrerede renoveringsprogrammer;

Bygningsteknologi og byggematerialer

18. fremhæver behovet for at sænke udgifterne og fremskynde varighed, effektivitet, 
pålidelighed og integration for at udvide de integrerede renoveringsprogrammer ved at 
skabe markeder for renovering, industrielt fremstillede præfabrikerede elementer og 
tage fat på serie- og områderenoveringer;

19. understreger vigtigheden af princippet om "energieffektivitet først" i forbindelse med 
dekarbonisering af opvarmning og køling, elektrificering af residual efterspørgsel ved 
hjælp af vedvarende energikilder kombineret med varmepumper eller effektive 
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fjernvarmesystemer samt i forbindelse med laststyring og fleksibilitet; understreger 
behovet for at planlægge integrerede renoveringsprogrammer med henblik på at opnå 
synergier;

20. mener, at energieffektive bygninger bør være sikre og bæredygtige; understreger 
betydningen af indlejret energi, bæredygtighed i bygninger, ressourceeffektivitet og 
livscyklustilgange i tråd med den cirkulære økonomi;

21. opfordrer Kommissionen til yderligere at fastlægge bedste praksis for integrerede 
renoveringsprogrammer med henblik på også at omfatte bygninger, som er del af 
kulturarven, og samtidig gennem kontrol sikre reelle besparelser;

22. opfordrer medlemsstaterne til at maksimere genbrug, genanvendelse og genvinding af 
materialer i deres indkøbsstrategier;

Normer og færdigheder

23. understreger vigtigheden af sidegevinster i forbindelse med renoveringskrav ved 
tærskelpunkter; fremhæver, at minimumsnormer for energimæssig ydeevne for de 
udlejningsejendomme, der har den ringeste ydeevne, især gavner beboere, som er i 
risiko for at blive ramt af energifattigdom;

24. er overbevist om, at indførelsen af et bygningsrenoveringspas med henblik på at gøre 
det muligt at spore fortsatte forbedringer og overvåge renoveringsgrundighed og 
energimæssig ydeevne gavner husejere og bygningsansvarlige;

25. opfordrer Kommissionen til at iværksætte et EU-initiativ vedrørende færdigheder i 
renoveringssektoren, hvori der indgår en kønsdimension, med henblik på et samarbejde 
med interessenter om omskoling, opkvalificering og kapacitetsopbygning med fokus på 
beskæftigelse;

26. opfordrer Kommissionen til senest i 2022 at offentliggøre grundige 
konsekvensvurderinger af bygnings-, beboer- og ejerskabstyper med henblik på 
indførelse af minimumsnormer for energimæssig ydeevne for bygninger;

Digitalisering

27. anser digitalisering som et element, der fremmer decentral elproduktion, lagring, 
fleksibilitet og sektorintegration;

28. understreger, at bolig- og forbrugerrettigheder kræver sociale garantier, databeskyttelse 
og samtykke;

Renoveringsbølge

29. anser renoveringsbølgen for at være en mulighed for senest i 2050 at opnå en 
energieffektiv og klimaneutral bygningsmasse ved hjælp af en handlingsplan for 
integrerede renoveringsprogrammer med fokus på lokalsamfund, navnlig lokalsamfund, 
som er ramt af energifattigdom, og for at tilvejebringe sunde, anstændige, prismæssigt 
overkommelige og energieffektive bygninger, hvor folk kan nå deres fulde potentiale i 
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overensstemmelse med den europæiske grønne pagt;

30. fremhæver, at renoveringsbølgen måske kan afbøde virkningerne af covid-19-krisen ved 
at fremme job af høj kvalitet i byggesektoren og i sektoren for vedvarende energi og 
støtte arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

31. forlanger en ambitiøs gennemførelse af pakken om ren energi; understreger den rolle, 
som nationale energi- og klimaplaner spiller med hensyn til at maksimere mulighederne 
i bygningssektoren;

32. glæder sig over, at der i medlemsstaternes langsigtede renoveringsstrategier fastsættes 
delmål i forhold til målet om klimaneutralitet;

33. glæder sig over Kommissionens meddelelse om at fremme renoveringer af skoler, 
hospitaler og boliger for socialt udsatte; understreger dog den udfordring, som den store 
bestand af beboelsesejendomme udgør;

34. opfordrer Kommissionen til at indarbejde foranstaltningerne i renoveringsbølgen i EU-
lovgivningen, øge klima- og energimålene for 2030 og samtidig sikre, at 
bygningsrenovering integreres som en central politik for at udfylde hullet i 2030-
målene;

35. opfordrer Kommissionen til at vurdere de langsigtede renoveringsstrategier og komme 
med anbefalinger til medlemsstaterne, som hvert femte år bør revidere deres langsigtede 
renoveringsstrategier for at sikre, at målet om en effektiv og klimaneutral 
bygningsmasse inden 2050 opfyldes;

36. opfordrer til at inddrage bygningssektoren og beslægtede brancher, navnlig SMV'er, i 
genopretningspakker;

°

° °

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Mere end nogensinde før kræver og fortjener borgerne i dag et sundt og sikkert sted, som de 
kan kalde deres hjem. Investeringer i energieffektivitet kan tilvejebringe kvalitetsboliger med 
lavere energiregninger. Det kan forbedre sundhedstilstanden i vore samfund og mindske vores 
bidrag til klimaændringerne. 

Denne betænkning undersøger potentialet for energieffektivitet i bygninger og foreslår i lyset 
af den aktuelle krise, at en europæisk renoveringsbølge kan bidrage til en økonomisk 
genopretning ved at skabe lokale arbejdspladser, opkvalificere arbejdstagerne og skabe 
modstandsdygtige samfund. 

Bygninger tegner sig for omkring 40 %1 af energiforbruget i EU og er den største enkeltstående 
energiforbruger i Europa. 36 %2 af EU's CO2-emissioner stammer fra bygninger. Næsten 75 % 
af bygningsmassen er energimæssigt ineffektiv, og samtidig renoveres kun 0,4-1,2 % af 
bygningsmassen hvert år3.
 
Renovering af eksisterende bygninger kan føre til betydelige energibesparelser og vil kunne 
mindske EU's samlede energiforbrug med 26 %4 og dertil tilvejebringe store sidegevinster ved 
hjælp af integrerede renoveringsprogrammer. Blandt disse sidegevinster er forbedringer af 
luftkvaliteten, mindskede emissioner, at folk hjælpes ud af deres energifattigdom, 
omkostningsbesparelser, mindsket afhængighed af import og mere modstandsdygtige 
energisystemer. 

Millioner af europæere er hvert år berørt af energifattigdom; 40 millioner europæere kan ikke 
holde deres hjem tilpas varmt om vinteren5, og 98 millioner europæere kan ikke holde deres 
hjem tilpas køligt om sommeren6. I løbet af et år modtager omkring 7 millioner europæere 
meddelelse om afbrydelse af energiforsyningen7, hvilket påvirker deres fysiske og mentale 
sundhed, navnlig i den nuværende periode med krise og isolation, hvor tvungne afbrydelser må 
ophøre. Målrettet investering i bygninger med den ringeste energimæssige ydeevne, navnlig på 
udlejningsmarkedet, kan hjælpe mennesker i sårbare situationer og energifattigdom. 

Investeringer i energieffektivitet stimulerer økonomien, navnlig byggesektoren og sektoren for 
vedvarende energi, genererer omkring 9 % af Europas BNP og tegner sig for 18 millioner 
direkte arbejdspladser8. SMV'erne ville nyde godt af et styrket renoveringsmarked, da de 
bidrager med mere end 70 % til EU's byggesektor. 

Desuden vil en forøgelse af omfanget af renoveringer til det niveau, der er nødvendigt for at 
opnå en reduktion af energitabet på 80 %, skabe yderligere 1,3-1,4 millioner direkte lokale 

1 Europa-Kommissionen.
2 Europa-Kommissionen.
3 Europa-Kommissionen.
4 Fraunhofer ISI. 
5 EU-SILC, 2017.
6 EU-SILC, 2012.
7 ACER's markedsovervågningsrapport 2015.
8 Europa-Kommissionen

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccx/2019/Report_Energy-Savings-Scenarios-2050.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
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arbejdspladser9. Det ville give den europæiske økonomi et meget tiltrængt skub og indgyde folk 
mod oven på covid-19-krisen. 

Den lovgivningsmæssige ramme, der blev vedtaget som en del af pakken om ren energi til alle 
europæere, kræver en ambitiøs gennemførelse på medlemsstatsplan. Der er behov for en øget 
indsats for at indfri energieffektivitetspotentialet i EU's bygningsmasse og opnå 
klimaneutralitet senest i 2050. For at styrke eksisterende bygningers ydeevne er der behov for 
ændrede politikker og støtteforanstaltninger med henblik på lancering af integrerede 
renoveringsprogrammer. En tredobling af den nuværende renoveringstakt, fokus på 
gennemgribende renoveringer samt fjernelse af nationale lovgivningsmæssige barrierer, der 
hæmmer investeringer i energieffektivitet, er elementer, som skal indgå i medlemsstaternes 
langsigtede renoveringsstrategier. 

Energieffektive bygninger kan mindske energifattigdommen og CO2-emissionerne. Målrettede 
investeringer kan hjælpe marginaliserede og sårbare borgere og bidrage til opnåelse af EU's 
nuværende klimamål. 

Følgende områder er af afgørende betydning, hvis det skal lykkes at skabe en renoveringsbølge, 
der vil forbedre borgernes liv og bidrage til bygningskvaliteten og opfyldelsen af EU's 
klimaambitioner: 

 Bydele og lokalsamfund 
Borgerne skal spille den centrale rolle i bestræbelserne for energieffektivitet. Europa-
Kommissionens kommende renoveringsbølgeinitiativ indgår i den bredere europæiske grønne 
pagt og kan styrkes betydeligt gennem tiltag på nationalt og, helt afgørende, lokalt plan. 
Energieffektive bygninger er til gavn for alle borgere, i særdeleshed dem, der er i fare for at 
blive ramt af energifattigdom. 

For at opnå et godt resultat bør bedste praksis, eksempelvis kvikskranker for information, 
rådgivning og finansiering samt steder, hvor specifikke lokale behov kan drøftes, kopieres i alle 
medlemsstater. Kapacitetsopbygning for kommuner og aktiv inddragelse af lokale aktører 
såsom energifællesskaber, andelsboligselskaber, lokale erhvervsdrivende og finansielle aktører 
har også vist sig at være en succes. 

I den forbindelse er de foreslåede platforme om renovering helt sikkert et nyttigt redskab til at 
udvikle inklusive lokalsamfundsbaserede integrerede renoveringsprogrammer, som kan 
kopieres, skaleres op andre steder og bidrage til at skabe værdikæder på lokalt og regionalt 
niveau.

 Finansiering
Finansiering er afgørende, og der er årligt behov for mindst 75 mia. EUR alene i finansielle 
incitamenter fra EU10 for at sikre, at de europæiske bygninger senest i 2050 er tilstrækkeligt 

9 "How many Jobs?" og "Deep retrofit Hungary report".
10 I henhold til beregninger foretaget af Buildings Performance Institute Europe (BPIE) er der i Europa ca. 

25 mia. m2 etagemeter. Renovering af 3 % heraf om året betyder renovering af 750 mio. m2. Gennemgribende 
renovering koster et sted mellem 300 og 800 EUR pr. m2 afhængigt af det lokale prisniveau og bygningens 
stand. Gives der et tilskud på 100 EUR pr. renoveret m2, er der behov for 75 mia. EUR om året. En investering 

https://euroace.org/wp-content/uploads/2016/10/2012-How-Many-Jobs.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262048945_Employment_Impacts_of_a_Large-Scale_Deep_Building_Energy_Retrofit_Programme_in_Hungary
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energieffektive. I den forbindelse har de initiativer, der er taget i nogle medlemsstater, f.eks. 
Energiesprong i Nederlandene, initiativet New Greens Saving i Tjekkiet og 
områderenoveringsplaner i Litauen, haft succes med at finansiere renoveringer på lokalt plan. 

Fonden for Retfærdig Omstilling og genopretningspakker kan spille en afgørende rolle i 
finansieringen af renoveringsbølgen. Eksisterende instrumenter som f.eks. Den Europæiske 
Samhørighedsfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling skal fortsat finansiere 
programmer for energieffektivitet og vedvarende energi. 
Udbredelsen kan øges ved hjælp af teknisk og organisatorisk støtte, der mindsker bureaukratiet, 
og ved at kombinere projekter med henblik på at tiltrække finansiering. I henhold til direktivet 
om bygningers energimæssige ydeevne skal midlerne til gennemgribende istandsættelser øges. 

Investeringer i bygninger og offentlig infrastruktur efter krisen skal gå hånd i hånd med 
investeringer i mennesker i form af opkvalificering af håndværkere og fagfolk til 
renoveringsbølgen. 

 Bygningsteknologi og byggematerialer 
Innovation vil blive drivkraften i renoveringsbølgen. Nye initiativer fra energitjenesteselskaber, 
borgerdrevne energifællesskaber og aggregatorer gavner forbrugerne. Nye tilgange til 
præfabrikation og serier af renoveringer nedbringer udgifterne. Sådanne tilgange må kopieres 
og opskaleres for at nedbringe udgifterne og skabe arbejdspladser. 

Som en del af de integrerede renoveringer og af hensyn til omkostningseffektivitet giver det 
mening at benytte teknologier, der muliggør fleksibilitet og installation af vedvarende 
energikilder på stedet med henblik på at dække restenergiefterspørgslen, og samtidig 
gennemføre energieffektivitetsforanstaltninger. I overensstemmelse med de potentialer, der 
udpeges i direktivet om vedvarende energi, bør der fastsættes faste kvoter for vedvarende 
energikilder i bygninger for at undgå yderligere afbrydelser og udgifter og med henblik på at 
tilvejebringe en klimaneutral bygningsmasse. 

I Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi fremhæves det, at byggematerialer 
udgør over 35 % af EU's samlede affaldsmængde. Genvinding, genanvendelse af 
byggematerialer, en livscyklusvurdering og overvejelser vedrørende indlejret energi skal derfor 
integreres i EU-lovgivningen. 

 Normer og færdigheder 
Nye færdigheder gavner renoveringsbølgen. Dette er en chance for at tilvejebringe hårdt 
tiltrængte arbejdspladser i regioner og områder, der er i færd med en retfærdig omstilling. Der 
er behov for en europæisk dagsorden for færdigheder, og for at få mest muligt ud af den, bør 
den indeholde en særlig kønsdimension. Den bør også kombinere eksisterende midler med nye 
muligheder hidrørende fra genopretningspakker og Fonden for Retfærdig Omstilling.

Der skal indføres forenklede normer og klarere lovgivningsmæssige foranstaltninger i alle 
medlemsstater. Minimumsnormer for energimæssig ydeevne er af afgørende betydning for 

på 75 mia. EUR om året gennem de næste ti år ville gøre det muligt at støtte en andel af gennemgribende 
renoveringer på 3 %. Med dette beløb vil det være muligt at støtte investeringer i gennemgribende renoveringer 
med 12-30 %, hvorved der kan tilvejebringes energibesparelser på mindst 50 %.
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Europas dekarboniseringsbestræbelser. Sådanne minimumsnormer er anvendt med succes i 
Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Belgien, og skærpede normer er den rette vej med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet inden 2050 i bygningssektoren. Indføres de på 
strategiske tidspunkter, eksempelvis ved udlejning eller salg, vil de fastlægge en plan for hvert 
enkelt bygningssegments overgang over tid og gøre det muligt for de politiske 
beslutningstagere at planlægge ledsageforanstaltninger, teknisk bistand og finansiel støtte. De 
sørger også for synlighed og sikkerhed på markedet for så vidt angår omdannelsen af den 
eksisterende bygningsmasse og kan være med til at beskytte lejere mod usunde bygninger og 
høje energiregninger. 

En tilbundsgående undersøgelse af, hvordan man skaber en ramme for en gradvis skærpelse af 
minimumsnormerne for energimæssig ydeevne for eksisterende bygninger begyndende med de 
bygninger, der har den ringeste ydeevne, ville kunne hjælpe renoveringsbølgen på vej.

Alt afhængigt af adgangen til finansiering, anvendelsen af bygninger og renoveringsstrategier 
kan det være nødvendigt at opdele renoveringer i etaper. Indførelsen af et 
bygningsrenoveringspas som et værktøj til sporing af fortsatte forbedringer og overvågning af 
renoveringsgrundighed og energimæssig ydeevne gavner husejere og bygningsansvarlige og 
bør gøres til et krav i hele EU. 

 Digitalisering 
Digitale teknologier kan øge energieffektiviteten i et helt energisystem og muliggøre 
fleksibilitet, sektorintegration og efterspørgselsstyring. Fremkomsten af "prosumenter" kan, 
hvis den forvaltes hensigtsmæssigt, gøre det muligt for borgerne at blive en del af 
energiomstillingen og drage fordel af deltagelse i lokale energiprojekter eller fleksibilitet på 
efterspørgselssiden. Intelligente målere og onlineapplikationer øger energieffektiviteten og 
styrker forbrugernes stilling, men der er behov for lovgivningsmæssige foranstaltninger for at 
beskytte bolig- og forbrugerrettigheder. 

 Renoveringsbølgen
For at den europæiske grønne pagt kan blive en succes, er der behov for en ramme, som både 
indeholder retningslinjer for medlemsstater og virksomheder og en social dimension. Med 
henblik på at hjælpe virksomheder og mennesker med at komme ovenpå igen, skabe nye 
arbejdspladser og videreudvikle sig efter krisen skal integrerede politikker tage højde for 
vigtige sidegevinster ved bygningsrenoveringer såsom at genopbygge lokalsamfundsstrukturer 
og løfte folk ud af energifattigdom. 

Desuden må politikker ikke alene være afhængige af udveksling af bedste praksis og 
fremlæggelse af handlingsplaner, men skal være ledsaget af konkret lovgivning, øremærkning 
af midler og fastsættelse af tilsigtede mål. For at sikre, at vores bygningsmasse bliver 
klimaneutral inden 2050, er det meget vigtigt, at energi- og klimalovgivningen, herunder 
normer for bygningers energimæssige ydeevne og andre værktøjer, der sætter investorer og 
lokalsamfund i stand til at påbegynde integrerede renoveringsprogrammer, skærpes nu.

Det er nødvendigt med en fuldstændig og ambitiøs gennemførelse af pakken om ren energi 
samt en vedtagelse af princippet om "energieffektivitet først", når det drejer sig om at 
fremskynde renoveringsbølgen. Medlemsstaterne bør til fulde anerkende det potentiale, som 
øget energieffektivitet i bygningssektoren rummer, i deres nationale energi- og klimaplaner og 
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revidere og ajourføre deres langsigtede renoveringsstrategier hvert femte år. Dette kan bidrage 
til at sikre, at mål opfyldes på ensartet og realistisk vis. Gennemføres der ikke sådanne 
revisioner, betyder det blot, at ansvaret for at løse de aktuelle klimamæssige udfordringer 
skubbes videre til fremtidige generationer. 

Ordføreren takker alle, der har bidraget med input til denne betænkning, og ser frem til de 
udfordringer, som ligger forude. 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på fuldstændigt frivillig basis og udelukkende på ordførerens 
ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer under 
udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person
Buildings Performance Institute Europe – BPIE
SolarPower Europe
European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings – EuroACE
Renovate Europe
WWF European Policy Office 
Climate Action Network – CAN Europe
Tipperary Energy Agency
European electrical contracting sector – EuropeOn
Smart Energy Europe – SmartEn
Coalition for Energy Savings 
Friends of the Earth Europe – FOEE
RightToEnergy Coalition
Rockwool
European Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA
European Builders Confederation – EBC
Gas Reseau Distribution de France – GRDF
European Commission: DG ENER, DG CLIMA, DG GROW, DG REFORM
Regulatory Assistance Project – RAP
European Geothermal Energy Council – EGEC
European Mineral Wool Manufacturers Association – EURIMA
Saint Gobain
Euroheat and Power
European Climate Foundation – ECF
Housing Europe
European Alliance to Save Energy – EU-ASE
Joint Research Centre – JRC
European Consumer Organisation – BEUC
European federation of renewable energy cooperatives – Rescoop
Knauf Insulation
Fire Safe Europe – FSEU
Modern Building Alliance
Energy Cities
Covenant of Mayors
Eurogas


