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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálásáról
(2020/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 194. cikkére,

– tekintettel a 2017. november 17-én Göteborgban a tisztességes munkafeltételekről és a 
növekedésről tartott szociális csúcstalálkozón a Parlament, a Tanács és a Bizottság által 
kihirdetett szociális jogok európai pillérére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáján (COP21) Párizsban, 2015. december 12-én elfogadott megállapodásra 
(Párizsi Megállapodás),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel a Bizottság „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai 
jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról” című, 2018. 
november 28-i közleményére (COM(2018)0773),

– tekintettel a Bizottság „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i 
közleményére (COM(2020)0102),

– tekintettel a Bizottság „A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos 
gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv” című, 2020. március 10-i közleményére 
(COM(2020)0098),

– tekintettel az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseire,

– tekintettel a Tanács 2019. június 25-i „Az energetikai átalakulást, továbbá a 2030-ra és 
az azt követő időszakra kitűzött energetikai és éghajlat-politikai célok megvalósítását 
biztosítani hivatott energiarendszerek jövője az energiaunióban” című következtetéseire,

– tekintettel az energiahatékonyságról szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU 
irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 
2018. május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

1 HL L 328., 2018.12.21., 210. o.
2 HL L 156., 2018.6.19., 75. o.
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– tekintettel a megújuló forrásokból előállított energia használatának előmozdításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre7,

– tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre8,

– tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre9,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására10,

– tekintettel az éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
állásfoglalására11,

– tekintettel „Az éghajlatváltozás: európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról a Párizsi Megállapodással 
összhangban” című, 2019. március 14-i állásfoglalására12,

– tekintettel „Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai 
Unióban: Ideje cselekedni!” című, 2018. október 25-i állásfoglalására13,

– tekintettel a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról szóló, 2018. 
február 6-i állásfoglalására14,

– tekintettel az „Útban az energiapiac újratervezése felé” című, 2016. szeptember 13-i 

3 HL L 328., 2018.12.21., 82. o.
4 HL L 158., 2019.6.14., 125. o.
5 HL L 158., 2019.6.14., 54. o.
6 HL L 88., 2011.4.4., 5. o.
7 HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
8 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
9 HL L 206., 1999.7.22., 7. o.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0001.
11 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0078.
12 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0217.
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0438.
14 HL C 463., 2018.12.21., 10. o.
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állásfoglalására15,

– tekintettel az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról szóló, 2016. szeptember 13-i 
állásfoglalására16,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 
(A9-0000/2020),

A. A. mivel az EU-ban az energiafogyasztás mintegy 40%-áért és a szén-dioxid-
kibocsátás 36%-áért az épületek felelősek;

Lakókörnyezetek és közösségek
1. kiemeli a lakókörnyezetek és a közösségek szerepét az integrált felújítási programokban 

annak érdekében, hogy 2050-ig megvalósuljon a klímasemleges építőiparban;

2. kéri, hogy az ingatlanpolitikák legyenek holisztikusak és inkluzívak, foglalják 
magukban azokat az integrált felújítási programokat, amelyek összefogják az épületek 
szociális szolgáltatásait, mobilitását, ipari és energetikai funkcióit, és tegyék lehetővé a 
helyi megújulóenergia-termelést és a keresletoldali rugalmasságot;

3. aggódik a lakókörnyezetek beruházói tőkeérdekeltség által vezérelt dzsentrifikációja és 
a felújítás miatti kilakoltatások, valamint az energiaszegénységben, nemek közötti 
egyenlőtlenség és marginalizálódva élő polgárok növekvő száma miatt; úgy véli, hogy a 
szabályozási szintű biztosítékok mellett a közösségi megközelítés csökkentheti a 
meglévő közösségek lerombolásának szintjét;

4. kiemeli az egyablakos ügyintézés, az önkormányzati kapacitásépítés, valamint a helyi 
szereplők, például az energiaközösségek, a fogyasztói szervezetek és a 
lakásszövetkezetek általi aktív részvétel sikerét;

5. üdvözli az európai zöld megállapodás platformokra vonatkozó javaslatát; hangsúlyozza, 
hogy inkluzívnak kell lenniük, és a közösségi szükségletek alapján kell konszenzusra 
jutniuk;

6. szakpolitikát szorgalmaz az integrált felújítási programok közösségi szintű 
megkönnyítésére, lehetővé téve a jelentős felújításokat; felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségében és az EU 
Városfejlesztési Eszközével kapcsolatban folytatott munkát;

7. felhívja a tagállamokat, hogy az integrált felújítási programok kidolgozásakor 
részesítsék előnyben a marginalizált közösségeket;

8. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul indítson el inkluzív platformokat az integrált 
felújítási programok számára, amelyeket a programok megismételhetőségével, a 

15 HL C 204., 2018.6.13., 23. o.
16 HL C 204., 2018.6.13., 35. o.
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kapacitások terjesztésével, az ágazati integrációval és az energiaszegénységben élő 
közösségekre vonatkozó biztosítékokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztésére 
irányuló uniós kezdeményezések kísérnek;

Pénzügyek

9. kiemeli, hogy az induló beruházási költségek, az összetett finanszírozási rendszerek, a 
megosztott ösztönzők, a közép- és hosszú távú megtérülési idők, valamint a stabil és 
ambiciózus szakpolitikai keret hiánya jelentős akadályokat jelentenek a beruházások 
számára;

10. úgy véli, hogy az energiahatékony épületállomány 2050-ig történő biztosításához évente 
több mint 75 milliárd EUR összegű uniós ösztönzőre van szükség;

11. üdvözli a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket, a tagállamok azon bevált 
gyakorlatait, hogy ötvözik az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer bevételeit, a 
feltételességet, valamint az uniós regionális alapok garanciaként és rulírozó alapként 
történő felhasználását; hangsúlyozza, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap 
keretében lehetőség van képzések finanszírozására;

12. hangsúlyozza, hogy az akadályok felszámolásával – különösen technikai 
segítségnyújtás révén – növelni kell a források felhasználási arányát;

13. úgy véli, hogy valamennyi integrált felújítási programnak forrásokat kell elkülönítenie a 
marginalizált polgárok számára;

14. elismeri azt a szerepet, amelyet az új üzleti modellek, például az energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződések és az energetikai szolgáltató vállalatok játszhatnak a felújítások 
során;

15. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen módosítsa felfelé az energiahatékonysági 
célokat, javasoljon kötelező minimális éves felújítási arányokat az épületekre 
vonatkozóan, és tegyen javaslatot olyan szakpolitikai intézkedésekre, amelyek jelentős 
felújításokat biztosítanak, illetve pénzügyi ösztönzőket és beruházási stabilitást 
teremtenek;

16. felszólít arra, hogy erősítsék meg az Európai helyi energiahatékonysági támogatás 
(ELENA) eszköze és az Európai Beruházási Bank kapacitását, hogy technikai segítséget 
nyújtsanak a helyi önkormányzatoknak;

17. felhívja a Bizottságot, hogy az integrált felújítási programok előmozdítása érdekében 
vizsgálja felül az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokat;

Építési technológiák és építőanyagok

18. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a költségeket, fel kell gyorsítani az időtartamot, a 
hatékonyságot, a megbízhatóságot és az integrációt az integrált felújítási programoknak 
felújítási piacok, iparilag előállított, előre gyártott elemek létrehozása révén történő 
növelése érdekében, valamint sorozatos és egész városrészeket érintő  felújításokat kell 
indítani;
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19. hangsúlyozza az energiahatékonyság első elvének fontosságát a fűtés és a hűtés szén-
dioxid-mentesítésében, a fennmaradó kereslet hőszivattyúkkal vagy hatékony távfűtési 
rendszerekkel kombinált megújuló energiával történő villamosításában, valamint a 
terhelésszabályozásban és a rugalmasságban; hangsúlyozza az integrált felújítási 
programok tervezésének fontosságát a szinergiák elérése érdekében;

20. úgy véli, hogy az energiahatékony épületeknek biztonságosnak és fenntarthatónak kell 
lenniük; hangsúlyozza a beépített energia, az épületek fenntarthatósága, az erőforrás-
hatékonyság és az életciklus-alapú megközelítések fontosságát a körforgásos 
gazdasággal összhangban;

21. felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa az integrált felújítási programok további bevált 
gyakorlatait, hogy azok a kulturális örökség részét képező épületekre is kiterjedjenek, 
egyúttal valódi megtakarításokat biztosítva az ellenőrzés révén;

22. felhívja a tagállamokat, hogy közbeszerzési stratégiáikban maximalizálják az anyagok 
újrafelhasználását, újrafeldolgozását és visszanyerését;

Szabványok és készségek

23. hangsúlyozza a releváns pontokon a felújítási követelményekkel kapcsolatos járulékos 
előnyök fontosságát; kiemeli, hogy a legrosszabbul teljesítő bérelt épületekre vonatkozó 
energiahatékonysági minimumkövetelmények különösen az energiaszegénység 
kockázatának kitett lakók javát szolgálják;

24. meggyőződése, hogy a folyamatos javulás, valamint a felújítás mélységének és az 
energiahatékonyságnak a nyomon követésére szolgáló épületfelújítási útlevél 
bevezetése előnyös a háztulajdonosok és az épületüzemeltetők számára;

25. felhívja a Bizottságot, hogy indítson el egy, a nemi dimenziót is magában foglaló uniós 
készségfejlesztési kezdeményezést a felújítási ágazatban annak érdekében, hogy 
bevonja az érdekelt feleket az átképzésbe, a készségfejlesztésbe és a kapacitásépítésbe, 
különös tekintettel a foglalkoztatásra;

26. felhívja a Bizottságot, hogy 2022-ig adjon ki részletes hatásvizsgálatokat az épületek, a 
lakók és a tulajdonosok tipologizálásával kapcsolatban az energiahatékonysági 
minimumkövetelmények bevezetése érdekében;

Digitalizáció

27. úgy véli, hogy a digitalizáció elősegíti az elosztott energiatermelést, a tárolást, a 
rugalmasságot és az ágazati integrációt;

28. hangsúlyozza, hogy a lakhatáshoz való joghoz és a fogyasztói jogokhoz szociális 
biztosítékokra, adatvédelemre és egyetértésre van szükség;

Felújítási hullám

29. a felújítási hullámot lehetőségnek tekinti az energiahatékony és klímasemleges 
épületállomány 2050-ig történő elérésére az integrált felújítási programokra vonatkozó 



PE648.631v02-00 8/14 PR\1203926HU.docx

HU

cselekvési terv révén, a közösségekre összpontosítva, különösen az 
energiaszegénységben élőkre, valamint az európai zöld megállapodással összhangban 
egészséges, tisztességes, megfizethető és energiahatékony épületek biztosítására, 
amelyekben az emberek teljes mértékben kibontakoztathatják képességeiket;

30. hangsúlyozza, hogy a felújítási hullám enyhítheti a Covid19-válság hatását azáltal, hogy 
előmozdítja a minőségi munkahelyeket az építőiparban és a megújulóenergia-iparban, 
valamint támogatja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) dolgozóit;

31. felszólít a tiszta energiáról szóló csomag ambiciózus végrehajtására; hangsúlyozza a 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek szerepét az építőipari lehetőségek 
maximalizálásában;

32. üdvözli a tagállamok hosszú távú felújítási stratégiáit a klímasemlegességi célkitűzés 
felé vezető mérföldkövek meghatározásában;

33. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy támogatja az iskolák és kórházak felújítását 
és a rászorulók lakhatását; ugyanakkor felhívja a figyelmet a nagy lakóépület-állomány 
kezelésének kihívására;

34. felhívja a Bizottságot, hogy a felújítási hullám intézkedéseit foglalja bele az uniós 
jogba, és növelje a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
célokat, ugyanakkor biztosítsa, hogy az épületek felújítása kulcsfontosságú szakpolitika 
legyen a 2030-as célkitűzések hiányosságainak pótlása érdekében;

35. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a hosszú távú felújítási stratégiákat, és adjon ki 
ajánlásokat a tagállamok számára, amelyeknek 5 évente felül kell vizsgálniuk hosszú 
távú felújítási stratégiáikat annak biztosítása érdekében, hogy teljesüljön a hatékony és 
klímasemleges épületállomány 2050-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzés;

36. felszólít az építőipar és a kapcsolódó iparágak, különösen a kkv-k bevonására a 
gazdaságélénkítési csomagokba;

°

° °

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást valamennyi uniós intézménynek és 
a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Manapság a polgárok egyre inkább egészséges és biztonságos otthont igényelnek és 
érdemelnek. Az energiahatékonyságba való beruházás alacsonyabb energiaszámlával 
rendelkező, minőségi otthonokat hozhat létre. Javíthatja közösségeink egészségét és 
csökkentheti az éghajlatváltozáshoz való hozzájárulásunkat. 

Ez a jelentés az épületek energiahatékonyságában rejlő lehetőségeket vizsgálja, és a jelenlegi 
válsággal összefüggésben arra utal, hogy egy európai felújítási hullám helyi munkahelyek 
teremtésével, a munkavállalók továbbképzésével és ellenálló közösségek létrehozásával 
segíthetné a gazdasági fellendülést. 

Az épületek az EU energiafogyasztásának mintegy 40%-át1 teszik ki, és Európa legnagyobb 
energiafogyasztói. Az EU szén-dioxid-kibocsátásának 36%-áért2 felelősek. Az épületállomány 
közel 75%-a nem energiahatékony, ugyanakkor évente csak az épületállomány 0,4–1,2%-át 
újítják fel3.
 
A meglévő épületek felújítása jelentős energiamegtakarítást eredményezhet, és 26%-kal4 
csökkenthetné az EU teljes energiafogyasztását, valamint jelentős járulékos előnyök lehetnének 
elérhetők az integrált felújítási programok révén. Ezek közé tartozik a levegőminőség javulása, 
a kibocsátáscsökkentés, az emberek energiaszegénységből való kiemelése, a 
költségmegtakarítások, az importfüggőség csökkentése és az energiarendszerek ellenállóbbá 
tétele. 

Az energiaszegénység évente több millió európait érint; Télen 40 millió európai nem tudja 
megfelelően melegen tartani otthonát5, nyáron pedig 98 millió európai nem tudja megfelelően 
hűteni otthonát6. Évente mintegy 7 millió európai kap lekapcsolási értesítést7, ami hatással van 
a fizikai és mentális egészségre, különösen a jelenlegi válság és korlátozás idején, amikor a 
kényszerlekapcsolásokat fel kell függeszteni. A legrosszabb teljesítményű épületekbe történő 
célzott beruházások – különösen a bérlakások piacán – segíthetik a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket és az energiaszegénységet. 

Az energiahatékonyságba történő beruházások serkentik a gazdaságot, különösen az építőipart 
és a megújuló energiával foglalkozó iparágakat, amelyek Európa GDP-jének mintegy 9%-át 
állítják elő, és 18 millió közvetlen munkahelyet biztosítanak8. A kkv-k számára előnyös lenne 
az újjáélesztett felújítási piac, mivel több mint 70%-kal járulnának hozzá az EU építőipari 
ágazatához. 

Emellett a felújításoknak az energiapazarlás 80%-os csökkentéséhez szükséges szintre való 

1 Európai Bizottság
2 Európai Bizottság
3 Európai Bizottság
4 Fraunhofer ISI 
5 EU–SILC 2017.
6 EU–SILC 2012.
7 Az ACER 2015. évi piaci nyomonkövetési jelentése
8 Európai Bizottság

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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emelése további 1,3–1,4 millió közvetlen helyi munkahelyet teremthet9. Ez nagyon szükséges 
ösztönzőként hatna az európai gazdaságra, és sokat javítana az emberek lelkiállapotán a 
Covid19-járvány után. 

A „Tiszta energia minden európainak” csomag részeként elfogadott jogi keret ambiciózus 
tagállami szintű végrehajtást igényel. További intézkedésekre van szükség az uniós 
épületállomány energiahatékonysági potenciáljának és a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósításához. A meglévő épületek energiahatékonyságának növelése érdekében 
szakpolitikai változtatásokra és támogató intézkedésekre van szükség az integrált felújítási 
programok elindításához. A tagállamok hosszú távú felújítási stratégiáiban foglalkozni kell a 
felújítások jelenlegi arányának megháromszorozásával, a mélyfelújításokra való 
összpontosítással, valamint az energiahatékonysági beruházásokat gátló nemzeti szabályozási 
akadályok felszámolásával. 

Az energiahatékony épületek csökkenthetik az energiaszegénységet és a szén-dioxid-
kibocsátást. A célzott beruházások segíthetik a perifériára szorult és a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket, és segíthetnek a jelenlegi uniós éghajlat-politikai célok elérésében. 

Az alábbi területek kulcsfontosságúak egy olyan felújítási hullám sikeres megvalósításához, 
amely javítja a polgárok életét, hozzájárul az épületek minőségéhez és hozzájárul az EU 
éghajlatváltozással kapcsolatos törekvéseinek megvalósításához: 

 Lakókörnyezetek és közösségek 
A polgároknak központi szerepet kell játszaniuk az energiahatékonyság érdekében tett 
erőfeszítésekben. Az Európai Bizottság küszöbön álló „Felújítási hullám” kezdeményezése a 
tágabb európai zöld megállapodás részét képezi, és nemzeti és elsősorban helyi szintű 
intézkedésekkel jelentősen megerősíthető. Az energiahatékony épületek valamennyi polgár 
javát szolgálják; különösen az energiaszegénység kockázatának kitettekét. 

Ennek sikere érdekében minden tagállamban át kell venni az olyan bevált gyakorlatokat, mint 
a tájékoztatás, tanácsadás és finanszírozás egyablakos ügyintézése, valamint a konkrét 
közösségi igények megvitatására szolgáló helyek. Az önkormányzatok kapacitásbővítése, 
valamint a helyi szereplők – például az energiaközösségek, a lakásszövetkezetek, a helyi 
iparágak és a pénzügyi szereplők – aktív részvétele szintén sikeresnek bizonyult. 

E célból a javasolt felújítási platformok minden bizonnyal hasznos eszközt jelentenek az 
inkluzív közösségi alapú integrált felújítási programok kidolgozásához, amelyek máshol is 
megismételhetők, bővíthetők, és helyi és regionális szinten segíthetnek az értékláncok 
létrehozásában.

 Pénzügyek
A finanszírozás kulcsfontosságú, és csak uniós pénzügyi ösztönzők formájában legalább 75 
milliárd EUR-s éves kiadásra van szükség10 annak biztosításához, hogy az európai épületek 

9 „How many Jobs?” és „Deep retrofit Hungary report”
10A Buildings Performance Institute Europe (BPIE) számításai szerint Európában körülbelül 25 milliárd 
m2 alapterületnyi épület van. A 3%-os éves felújítási ráta évi 750 millió m² felújítást jelent. A mélyfelújítási 
költségek 300 és 800 EUR/m² között mozognak, a helyi költségektől és az épület állapotától függően. A felújított 

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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2050-ig kellően energiahatékonyak legyenek. E tekintetben az egyes tagállamokban létrehozott 
kezdeményezések – például Hollandiában az Energiesprong, a Cseh Köztársaságban a New 
Greens Saving és Litvániában a városrész-felújítási programok – sikeresen finanszírozták a 
helyi szintű felújításokat. 

A Méltányos Átállást Támogató Alap és a gazdaságélénkítési csomagok döntő szerepet 
játszhatnak a felújítási hullám finanszírozásában. A meglévő eszközöknek, például az Európai 
Kohéziós Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak továbbra is finanszírozniuk 
kell az energiahatékonysággal és a megújuló energiával kapcsolatos programokat. 
Az igénybevételt növelni lehet a bürokráciát csökkentő technikai és szervezeti támogatással, 
valamint a projektek összefogásával finanszírozás bevonzása érdekében. Az épületek 
energiahatékonyságáról szóló irányelvben előírtaknak megfelelően szükség van a teljes körű 
korszerűsítések finanszírozásának növelésére. 

Az épületekbe és a közcélú infrastruktúrába történő, válság utáni beruházásokat az emberekbe 
történő beruházásoknak kell kísérniük, a felújítási hullámban részt vevő szakmunkások és 
szakemberek továbbképzése révén. 

 Építési technológiák és építőanyagok 
A felújítási hullámot az innováció fogja mozgatni. Az energiaszolgáltató vállalatok, a polgárok 
energiaközösségei és a beszerzési közösségek új kezdeményezései a fogyasztók javát 
szolgálják. Az előgyártás és a sorozatfelújítás új megközelítései csökkentik a költségeket. 
Ezeket a megközelítéseket át kell venni és ki kell bővíteni a költségek csökkentése és a 
munkahelyteremtés érdekében. 

Az integrált felújítások részeként és költséghatékonysági okokból célszerű olyan 
technológiákkal foglalkozni, amelyek lehetővé teszik a rugalmasságot és a helyszíni megújuló 
energiaforrások telepítését annak érdekében, hogy az energiahatékonysági intézkedésekkel 
egyidejűleg fedezzék a fennmaradó energiaigényt is. A további fennakadások és költségek 
elkerülése, valamint a klímasemleges épületállomány elérése érdekében az épületekben 
rögzített kvótákat kell meghatározni a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan a 
megújulóenergia-irányelvben meghatározott lehetőségekkel összhangban. 

A Bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terve kiemelte az építőipar és az 
építőanyagok szerepét, amelyek az EU összes hulladékának több mint 35%-át termelik. Ezért 
az építőanyagok hasznosítását és újrafeldolgozását, az életciklus-értékelést, valamint az 
összevont energiafelhasználás figyelembevételét érvényesíteni kell az uniós jogszabályokban. 

 Szabványok és készségek 
Az új készségek kedveznek a felújítási hullámnak. Ez lehetőséget kínál az olyannyira szükséges 
helyi foglalkoztatásra azokban a régiókban és körzetekben, ahol méltányos átmenet zajlik. 
Szükség van egy európai készségfejlesztési programra, amelynek a nemekkel kapcsolatos 
dimenziót is magában kell foglalnia, hogy teljes mértékben kihasználhassa előnyeit. Emellett 
össze kell kapcsolnia a meglévő alapokat a visszafizettetési csomagok és a méltányos átmenetet 

m²-kénti 100 EUR összegű támogatáshoz évente 75 milliárd EUR-ra van szükség. A következő évtizedben az évi 
75 milliárd EUR 3%-os mélyfelújítási arányt tudna támogatni. Ez az összeg 12–30%-kal támogatná a 
mélyfelújítási beruházásokat, ami pedig legalább 50%-os energiamegtakarítást eredményezne.
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biztosító alap új lehetőségeivel.

A tagállamoknak egyszerűsített szabványokat és egyértelműbb szabályozási intézkedéseket 
kell bevezetniük. Az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények (MEPS) 
elengedhetetlenek Európa dekarbonizációs erőfeszítéseihez. E követelmények sikeresnek 
bizonyultak Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Belgiumban, és szigorúbb normák 
határozták meg a 2050-ig tartó klímasemlegességhez vezető utat az építőiparban. Amennyiben 
olyan releváns pontokon vezetik be őket, mint például a lízing vagy az értékesítés, idővel 
megszabják az egyes épületszegmensek átállítási pályáját, és lehetővé teszik a politikai 
döntéshozók számára, hogy kísérő intézkedéseket, technikai segítségnyújtást és pénzügyi 
támogatást tervezzenek. Emellett láthatóvá és biztonságossá teszik a piacot a meglévő 
épületállomány átalakítása tekintetében, és segíthetnek megvédeni a bérlőket az egészségtelen 
épületekkel és a magas energiaszámlával szemben. 

A felújítási hullámot segítené egy mélyreható tanulmány a meglévő épületekre vonatkozó, 
fokozatosan szigorított MEPS-keret létrehozásáról, a legrosszabb teljesítményű épületekkel 
kezdve.

A felújításokat szakaszokra kell bontani pénzügyi rendelkezésre állás, épülethasználati és 
felújítási stratégiák szerint. A folyamatos javulás, valamint a felújítás mélységének és az 
energiahatékonyságnak a nyomon követésére szolgáló épületfelújítási útlevél bevezetése 
előnyös a háztulajdonosok és az épületüzemeltetők számára, és Unió-szerte követelménnyé 
kellene tenni. 

 Digitalizáció 
A digitális technológiák növelhetik a teljes energiarendszer energiahatékonyságát, és lehetővé 
tehetik a rugalmasságot, az ágazati integrációt és a keresletszabályozást. Megfelelő irányítás 
esetén a „termelő-fogyasztó” megjelenése lehetővé teszi a polgárok számára, hogy részt 
vegyenek az energetikai átállásban, és élvezzék a közösségi energetikai projektekben való 
részvételből vagy a keresleti oldal rugalmasságából származó előnyöket. Az intelligens 
fogyasztásmérők és az online alkalmazások növelik az energiahatékonyságot, és erősítik a 
fogyasztók pozícióját, de szabályozási biztosítékokra van szükség a lakhatás és a fogyasztói 
jogok védelme érdekében. 

 Felújítási hullám
Ahhoz, hogy az európai zöld megállapodás sikeres legyen, olyan keretre van szükség, amely 
iránymutatással szolgál mind a tagállamok, mind a vállalatok számára, valamint magában 
foglalja a szociális dimenziót is. Annak érdekében, hogy az iparágak és az emberek talpra 
álljanak, új munkahelyek jöjjenek létre, és a válságot követően tovább javuljanak, az integrált 
szakpolitikáknak figyelembe kell venniük az épületek felújításából fakadó előnyöket, például a 
közösségi struktúrák újjáépítését és az emberek energiaszegénységből való kiemelését. 

Emellett a szakpolitikák nem támaszkodhatnak kizárólag a bevált gyakorlatok megosztására és 
a cselekvési tervek bemutatására, hanem azokat konkrét, pénzügyeket és a kitűzött célokat 
meghatározó jogszabályoknak kell kísérniük. Kritikus fontosságú, hogy most kerüljön 
végrehajtásra az energiával és az éghajlattal kapcsolatos jogszabályok felfelé irányuló 
felülvizsgálata, beleértve a MEPS-eket és más olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a 
befektetők és a közösségek számára, hogy részt vegyenek az integrált felújítási programokban, 
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annak biztosítása érdekében, hogy épületállományunk 2050-ig klímasemleges legyen.

Teljeskörűen és ambiciózusan kell végrehajtani a tiszta energiáról szóló csomagot, valamint el 
kell fogadni az „első az energiahatékonyság” elvet a felújítási hullám ösztönzése érdekében. A 
tagállamoknak nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveikben teljes mértékben el kell 
ismerniük az építőipar energiahatékonyságának növelésében rejlő lehetőségeket, és ötévente 
felül kell vizsgálniuk és aktualizálniuk kell hosszú távú felújítási stratégiáikat. Ez segíthet 
annak biztosításában, hogy a célokat következetesen és reálisan teljesítsék. E felülvizsgálatok 
elmaradása csak azt eredményezné, hogy az éghajlattal kapcsolatos jelenlegi felelősségek a 
jövő nemzedékekre helyeződnének át. 

Az előadó köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez, és 
várakozással tekint az előttünk álló kihívás elé. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 
készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a 
jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy
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


