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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o čim večjem izkoriščanju potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost
(2020/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 194,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga Evropski parlament, Svet in 
Komisija predstavili na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast 
17. novembra 2017 v Göteborgu,

– ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na 21. konferenci pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 12. decembra 2015 v Parizu 
(Pariški sporazum),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2018 z naslovom „Čist planet za 
vse – evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo“ (COM(2018)0773),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom „Nova industrijska 
strategija za Evropo“ (COM(2020)0102),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom „Novi akcijski 
načrt za krožno gospodarstvo – za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo“ 
(COM(2020)0098),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 12. decembra 2019,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2019 o prihodnosti energetskih sistemov 
v energetski uniji, s katerimi naj bi zagotovili energetski prehod ter doseganje 
energetskih in podnebnih ciljev do leta 2030 in pozneje,

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, kakor je bila spremenjena z Direktivo 
(EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi 
Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti1,

– ob upoštevanju Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb, kakor je bila spremenjena z Direktivo 
(EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi 
Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o 

1 UL L 328, 21.12.2019, str. 210.
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energetski učinkovitosti2,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov3,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi 
Direktive 2012/27/EU4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije5,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in 
razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS6,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije7,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike8,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 
okoljskih razmerah11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah – 
evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2018 o pospeševanju inovativnosti na 

2 UL L 156, 19.6.2018, str. 75.
3 UL L 328, 21.12.2018, str. 82.
4 UL L 158, 14.6.2019, str. 125.
5 UL L 158, 14.6.2019, str. 54.
6 UL L 88, 4.4.2011, str. 5.
7 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.
8 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
9 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
11 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
12 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0217.
13 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0438.
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področju čiste energije14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o poročilu Na poti k novi 
zasnovi energetskega trga15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o strategiji EU za ogrevanje 
in hlajenje16,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-0000/2020),

A. ker je s stavbami povezanih približno 40 % porabe energije in 36 % emisij CO2 v EU;

Soseske in skupnosti
1. poudarja vlogo sosesk in skupnosti v programih celovite prenove, da bi dosegli cilj 

podnebno nevtralnega stavbnega sektorja do leta 2050;

2. poziva, naj bodo stavbne politike celovite in vključujoče, naj zajemajo take programe 
celovite prenove, ki združujejo socialne storitve, mobilnost ter industrijske in 
energetske funkcije stavb, ter naj omogočajo proizvajanje energije iz obnovljivih virov 
na kraju samem in prožnost pri prilagajanju odjema;

3. je zaskrbljen zaradi gentrifikacije in izrinjanja stanovalcev iz sosesk zavoljo prenove, 
kar spodbujajo interesi naložbenega kapitala, ter zaradi vse večjega števila državljanov, 
ki se soočajo z energijsko revščino, neenakostjo spolov in marginalizacijo; meni, da bi 
lahko skupnostni pristop, ki bi spremljal zaščitne ukrepe na regulativni ravni, zmanjšal 
stopnjo uničevanja obstoječih skupnosti;

4. pozdravlja uspešnost točk „vse na enem mestu“, krepitev zmogljivosti občin ter dejavno 
sodelovanje lokalnih akterjev, kot so energetske skupnosti, organizacije potrošnikov in 
stanovanjske zadruge;

5. pozdravlja predlog o platformah v okviru evropskega zelenega dogovora; poudarja, da 
morajo biti platforme vključujoče in da je zanje treba doseči soglasje na podlagi potreb 
skupnosti;

6. poziva k oblikovanju politike, ki bi spodbujala programe celovite prenove na ravni 
skupnosti, kjer naj bi se temeljita prenova izvajala; poziva Komisijo, naj okrepi 
prizadevanja v zvezi s Konvencijo županov za podnebje in energijo ter programom 
European City Facility;

7. poziva države članice, naj pri oblikovanju programov celovite prenove prednostno 
obravnavajo marginalizirane skupnosti;

14 UL L 463, 21.12.2018, str. 10.
15 UL C 204, 13.6.2018, str. 23.
16 UL C 204, 13.6.2018, str. 35.
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8. poziva Komisijo, naj nemudoma uvede vključujoče platforme za programe celovite 
prenove, ki jih bodo spremljale pobude EU za razširjanje dobre prakse za ponovljivost 
programov, deljenje zmogljivosti, povezovanje sektorjev in zaščitne ukrepe za 
skupnosti, ki se soočajo z energijsko revščino;

Financiranje

9. poudarja, da so precejšnja ovira za naložbe tako začetni stroški naložb, kompleksne 
sheme financiranja, ločene spodbude, srednje- in dolgoročna obdobja za povračilo 
naložb kot tudi neobstoj stabilnega in ambicioznega okvira politike;

10. meni, da bo potrebnih več kot 75 milijard EUR na leto v obliki spodbud EU, da bi 
poskrbeli za energetsko učinkovit stavbni fond do leta 2050;

11. pozdravlja razpoložljive možnosti financiranja, dobre prakse držav članic pri uporabi 
kombiniranja prihodkov v okviru evropskega sistema trgovanja z emisijami, 
pogojenosti ter uporabi regionalnih skladov EU kot jamstev in obnovljivih skladov; 
poudarja, da v okviru Sklada za pravični prehod obstaja možnost financiranja 
usposabljanja;

12. poudarja, da je treba povečati stopnjo črpanja sredstev z odpravo ovir, zlasti s tehnično 
pomočjo;

13. meni, da bi morali programi celovite prenove vključevati namenska sredstva za 
marginalizirane državljane;

14. se zaveda vloge, ki jo pri prenovi lahko imajo novi poslovni modeli, kot so pogodbe za 
zagotavljanje prihranka energije ter podjetja za energetske storitve;

15. poziva Komisijo, naj redno zvišuje cilje glede energetske učinkovitosti ter naj predlaga 
zavezujoče minimalne letne stopnje prenove stavb in ukrepe politike, ki bodo 
zagotavljali temeljito prenovo z ustvarjanjem finančnih spodbud in zagotavljanjem 
naložbene stabilnosti;

16. poziva k okrepitvi zmogljivosti programa evropske pomoči za področje energije na 
lokalni ravni (ELENA), in Evropske investicijske banke za zagotavljanje tehnične 
pomoči lokalnim organom;

17. poziva Komisijo, naj revidira pravila EU glede državne pomoči, da bi spodbujala 
programe celovite prenove;

Gradbene tehnologije in materiali

18. poudarja, da je treba zmanjšati stroške, skrajšati trajanje prenove ter okrepiti uspešnost, 
zanesljivost in vključevanje, da bi okrepili programe celovite prenove z ustvarjanjem 
trgov za prenovo ter industrijsko proizvedenimi montažnimi elementi, ter da je treba 
izvajati serijske in območne prenove;

19. poudarja načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“ pri razogljičenju ogrevanja 
in hlajenja, elektrifikaciji preostalega povpraševanja z energijo iz obnovljivih virov v 
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kombinaciji s toplotnimi črpalkami ali učinkovitimi sistemi daljinskega ogrevanja ter 
pri uravnavanju obremenitev in prožnosti; poudarja, da je treba načrtovati programe 
celovite prenove, da bi dosegli sinergijo;

20. meni, da bi morale biti energijsko učinkovite stavbe varne in vzdržne; poudarja pomen 
tako imenovane sive energije, trajnosti stavb, učinkovite rabe virov ter pristopov na 
podlagi življenjskega cikla, ki so v skladu s krožnim gospodarstvom;

21. poziva Komisijo, naj poleg tega opredeli dobro prakso za programe celovite prenove, da 
bi vključili tudi objekte kulturne dediščine, pri tem pa s preverjanjem zagotovi resnične 
prihranke;

22. poziva države članice, naj v svojih strategijah javnega naročanja v največji možni meri 
upoštevajo ponovno uporabo, recikliranje in rekuperacijo materialov;

Standardi ter znanja in spretnosti

23. poudarja pomen stranskih koristi ob zahtevah glede prenove na sprožilnih točkah; 
poudarja, da minimalni standardi energijske učinkovitosti za najmanj učinkovite najete 
stavbe koristijo zlasti stanovalcem, ki jim grozi energijska revščina;

24. je prepričan, da bo uvedba načrtov za prenovo stavb, s pomočjo katerih bi spremljali 
stalno izboljševanje ter temeljitost prenove in energijsko učinkovitost, koristila tako 
lastnikom kot upraviteljem stavb;

25. poziva Komisijo, naj sproži pobudo za znanja in spretnosti v sektorju prenove, ki bi 
vključevala tudi razsežnost spola, da bi z deležniki sodelovali pri prekvalifikaciji, 
izpopolnjevanju in krepitvi zmogljivosti, s poudarkom na zaposlovanju;

26. poziva Komisijo, naj do leta 2022 pripravi poglobljeno oceno učinka za tipologije stavb, 
stanovalcev in lastnikov, zato da bi lahko uvedli minimalne standarde energijske 
učinkovitosti za stavbe;

Digitalizacija

27. meni, da digitalizacija omogoča razpršeno proizvodnjo, shranjevanje, prožnost in 
povezovanje sektorjev;

28. poudarja, da so zaradi stanovanjskih in potrošniških pravic potrebni socialni zaščitni 
ukrepi, varstvo podatkov in privolitev;

Val prenove

29. meni, da je val prenove priložnost, da bi v skladu z evropskim zelenim dogovorom do 
leta 2050 dosegli energijsko učinkovit in podnebno nevtralen stavbni fond, in sicer z 
akcijskim načrtom za programe celovite prenove, pri čemer bo poudarek na skupnostih, 
zlasti tistih, ki se soočajo z energijsko revščino, in zagotavljanju zdravih, dostojnih, 
cenovno dostopnih in energijsko učinkovitih stavb, v katerih bodo lahko ljudje dosegli 
ves svoj potencial;

30. poudarja, da lahko val prenove omili vpliv krize zaradi covid-19, in sicer s 
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spodbujanjem visokokakovostnih delovnih mest v gradbeništvu in sektorju energije iz 
obnovljivih virov ter s podporo delavcem v malih in srednjih podjetjih;

31. poziva k ambicioznemu izvajanju svežnja o čisti energiji; poudarja, da so nacionalni 
energetski in podnebni načrti pomembni za omogočanje čim več priložnosti v stavbnem 
sektorju;

32. pozdravlja dolgoročne strategije za prenovo, ki so jih oblikovale države članice in s 
katerimi postavljajo mejnike pri doseganju podnebne nevtralnosti;

33. pozdravlja napoved Komisije, da bo spodbujala prenovo šol, bolnišnic in stanovanj za 
socialno ogrožene; vseeno pa poudarja, da je prenova velikega fonda stanovanjskih 
stavb znaten izziv;

34. poziva Komisijo, naj ukrepe za val prenove vključi v zakonodajo EU in okrepi 
podnebne in energetske cilje do leta 2030, pri tem pa zagotovi, da bo prenova stavb 
vključena kot ključna politika za zapolnitev vrzeli v ciljih do leta 2030;

35. poziva Komisijo, naj oceni dolgoročne strategije za prenovo in izda priporočila za 
države članice, te pa bi morale svoje dolgoročne strategije za prenovo pregledovati 
vsakih pet let in tako zagotoviti, da bo izpolnjen cilj učinkovitega in podnebno 
nevtralnega stavbnega fonda do leta 2050;

36. poziva, naj se stavbni sektor in z njim povezane panoge, zlasti pa mala in srednja 
podjetja, vključijo v svežnje ukrepov za oživitev gospodarstva;

°

° °

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vsem institucijam EU in 
državam članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Državljani zdaj bolj kot kdaj koli poprej potrebujejo in si zaslužijo zdrave in varne prostore, 
kjer si lahko ustvarijo dom. Naložbe v energijsko učinkovitost lahko omogočijo kakovostno 
domovanje z nižjimi stroški za energijo. Izboljšajo lahko zdravje naših skupnosti in zmanjšajo 
naš prispevek k podnebnim spremembam. 

V tem poročilu je obravnavan potencial za energijsko učinkovitost v stavbah, ob upoštevanju 
sedanje krize pa postavljena tudi teza, da bi evropski val prenove lahko pomagal oživiti 
gospodarstvo, saj bi ustvaril lokalna delovna mesta ter pomagal dokvalificirati delavce in 
oblikovati odpornih skupnosti. 

Stavbe porabijo približno 40 %1 energije Evropske unije in so tako največji porabnik energije 
v Evropi. Povzročajo 36 %2 emisij CO2 Evropske unije. Približno 75 % stavbnega fonda je 
energijsko neučinkovitega, v državah članicah pa se letno prenovi le 0,4–1,2 % fonda3.
 
Prenova obstoječih stavb lahko prinese bistvene prihranke energije in bi lahko pomagala 
zmanjšati skupno porabo energije v EU za 26 %4 ter prek programov celovite prenove doseči 
pomembne stranske koristi. Med te spadajo izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje emisij, 
reševanje državljanov iz energijske revščine, prihranki pri stroških, zmanjšanje odvisnosti od 
uvoza ter bolj odporni energetski sistemi. 

Energijska revščina vsako leto prizadene več milijonov Evropejcev, 40 milijonov Evropejcev 
svojega doma pozimi ne more ustrezno ogrevati5, 98 milijonov pa poleti ne ustrezno hladiti6. 
Približno 7 milijonov Evropejcev letno prejme obvestilo pred odklopom energentov7, kar 
negativno vpliva na njihovo telesno in duševno zdravje, zlasti ob sedanji krizi in omejitvah 
gibanja, ko se morajo prisilni odklopi prenehati. Državljanom v ranljivem položaju, ki se 
soočajo z energijsko revščino, lahko pomagamo s ciljnimi naložbami v najmanj učinkovite 
stavbe, zlasti na najemniškem trgu. 

Naložbe v energijsko učinkovitost spodbujajo gospodarstvo, zlasti gradbeništvo in sektor 
energije iz obnovljivih virov, ki predstavljata približno 9 % evropskega BDP in neposredno 
zaposlujeta 18 milijonov ljudi8. Okrepljeni trg prenove bi koristil malim in srednjim podjetjem, 
saj k stavbnemu sektorju EU prispevajo več kot 70-odstotno. 

Poleg tega bi okrepitev prenove do ravni, ki je potrebna za dosego 80-odstotnega zmanjšanja 
izgubljene energije, neposredno ustvarila dodatnih 1,3–1,4 milijona lokalnih delovnih mest9. 
To bi zagotovilo prepotrebno spodbudo za evropsko gospodarstvo in ljudem vlilo optimizem 
po krizi zaradi covid-19. 

1 Evropska komisija.
2 Evropska komisija.
3 Evropska komisija.
4 Fraunhofer ISI. 
5 EU-SILC, 2017.
6 EU-SILC, 2012.
7 ACER Market Monitoring Report 2015 (poročilo agencije ACER o spremljanju trga iz leta 2015).
8 Evropska komisija.
9 Poročili “How many Jobs?” (Koliko delovnih mest?) in “Deep retrofit Hungary report“ (poročilo o temeljiti 
nadgradnji na Madžarskem).

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
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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Zakonodajni okvir, sprejet v okviru svežnja za čisto energijo za vse Evropejce, je treba 
ambiciozno izvajati na ravni držav članic. Potrebnih je več ukrepov, da bi izkoristili potencial 
stavbnega fonda EU za energijsko učinkovitost ter najpozneje do leta 2050 dosegli podnebno 
nevtralnost. Potrebne so spremembe politike in podporni ukrepi za sprožitev programov 
celovite prenove, da bi okrepili energijsko učinkovitost obstoječih stavb. V dolgoročnih 
strategijah za prenovo, ki jih oblikujejo države članice, je treba sedanje stopnje prenove potrojiti 
ter upoštevati fokus na temeljito prenovo ter odpravo nacionalnih regulativnih ovir, ki zavirajo 
naložbe v energijsko učinkovitost. 

Energijsko učinkovite stavbe lahko zmanjšajo energijsko revščino in emisije ogljika. Ciljno 
usmerjene naložbe lahko pomagajo marginaliziranim in ranljivim ter prispevajo k doseganju 
aktualnih podnebnih ciljev EU. 

Za val prenove, ki bo izboljšal življenja državljanov, prispeval h kakovosti stavb in pomagal 
doseči podnebne cilje EU, so osrednjega pomena naslednja področja. 

 Soseske in skupnosti 
Pri prizadevanjih za energijsko učinkovitost morajo imeti osrednjo vlogo državljani. 
Prihajajoča pobuda Komisije za val prenove je del širšega evropskega zelenega dogovora in jo 
bo mogoče bistveno okrepiti z ukrepi na nacionalni ter – še pomembneje – lokalni ravni. 
Energijsko učinkovite stavbe koristijo vsem državljanom, zlasti tistim, ki jih ogroža energijska 
revščina. 

Za uresničitev tega cilja bi morali v vseh državah članicah izvajati dobro prakso, na primer 
točke „vse na enem mestu“ za informacije, svetovanje in financiranje ter za razprave o 
konkretnih potrebah v posameznih skupnostih. Kot uspešna sta se izkazala tudi krepitev 
zmogljivosti občin in dejavno sodelovanje lokalnih akterjev, kot so energetske skupnosti, 
stanovanjske zadruge, lokalna industrija in finančni akterji. 

Predlagane platforme za prenovo so v ta namen gotovo uporabno orodje za razvoj vključujočih 
programov celovite prenove, ki bodo temeljili na skupnosti, ki jih bo mogoče ponoviti in drugje 
uporabiti v večjem obsegu ter ki bodo prispevali k ustvarjanju lokalnih in regionalnih 
vrednostnih verig.

 Financiranje
Financiranje je ključnega pomena; da bi do leta 2050 zagotovili ustrezno energijsko 
učinkovitost evropskih stavb, so potrebni letni odhodki v višini vsaj 75 milijard EUR samo za 
finančne spodbude EU10. V zvezi s tem so pri financiranju prenove na lokalni ravni
 uspešne pobude nekaterih držav članic, kot so Energiesprong na Nizozemskem, Nová zelená 
úsporám na Češkem in programi območne prenove v Litvi. 

10 Po izračunih, ki jih je opravil Buildings Performance Institute Europe (BPIE), je v evropskih stavbah 
približno 25 milijard m2 talnih površin. Prenova 3 % letno bi pomenila letno prenovo 750 milijonov m2. 
Temeljita prenova glede na lokalne stroške in stanje stavbe stane med 300 in 800 EUR/m2. Za subvencijo v 
višini 100 EUR na prenovljeni kvadratni meter površine bi bilo potrebnih 75 milijard EUR letno. 75 milijard 
EUR letno v naslednjem desetletju bi moralo zadostovati za triodstotni delež temeljite prenove. S temi sredstvi bi 
podprli naložbe v temeljito prenovo v višini 12 do 30 %, ki bi nato prinesle vsaj 50-odstotne prihranke energije.
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Pomembno vlogo pri financiranju vala prenove imajo lahko Sklad za pravični prehod in svežnji 
ukrepov za oživitev gospodarstva. Programi za energijsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov se morajo še naprej financirati iz obstoječih instrumentov, na primer 
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Črpanje teh sredstev je mogoče okrepiti s tehnično in organizacijsko podporo ter zmanjšano 
birokracijo in z združevanjem projektov, da bi lažje pridobili financiranje. Pomembno vlogo bi 
lahko imelo tudi okrepljeno financiranje temeljite nadgradnje, kot je določeno v direktivi o 
energijski učinkovitosti stavb. 

Naložbe v stavbe in javno infrastrukturo, ki bodo potekale po krizi, je treba pospremiti z 
naložbami v ljudi, in sicer v obliki izpopolnjevanja obrtnikov in strokovnjakov za val prenove. 

 Gradbene tehnologije in materiali 
Gonilo vala prenove bodo inovacije. Nove pobude podjetij za energetske storitve, energetskih 
skupnosti državljanov in združevalcev koristijo potrošnikom. Novi pristopi k montažni gradnji 
in serijske prenove zmanjšujejo stroške. Te pristope je treba ponoviti in povečati njihov obseg, 
da bi zmanjšali stroške in ustvarjali delovna mesta. 

Kot del celovite prenove in zaradi stroškovne učinkovitosti je smotrno obravnavati tudi 
tehnologije, ki omogočajo prožnost in izrabljanje obnovljivih virov energije na kraju samem, 
da bi obenem zadostili preostalemu povpraševanju in ukrepom za energijsko učinkovitost. 
Določiti je treba fiksne kvote za energijo iz obnovljivih virov v stavbah v skladu s potenciali, 
opredeljenimi v direktivi o energiji iz obnovljivih virov, da bi preprečili dodatne motnje in 
stroške ter dosegli podnebno nevtralnost stavbnega fonda. 

V novem akcijskem načrtu Komisije za krožno gospodarstvo je poudarjena vloga gradbeništva 
in gradbenih materialov, pri katerih nastane 35 % vseh odpadkov EU. V zakonodajo EU je tako 
treba vključiti predelavo in recikliranje gradbenih materialov, oceno življenjskega cikla in 
upoštevanje sive energije. 

 Standardi ter znanja in spretnosti 
Nova znanja in spretnosti bodo prispevali k valu prenove. To je priložnost za nujno potrebno 
lokalno zaposlovanje v regijah in na območjih, kjer naj bi potekal pravičen prehod. Potreben je 
evropski program znanj in spretnosti, ki bi moral vsebovati izrecno razsežnost spola, da bi v 
celoti izkoristili njegov potencial. Prav tako bi bilo treba pri njem kombinirati že obstoječa 
finančna sredstva z novimi možnostmi, ki jih bodo ponujali svežnji za oživitev gospodarstva in 
Sklad za pravični prehod.

V vseh državah članicah je treba uvesti poenostavljene standarde in jasnejše regulativne ukrepe. 
Za evropska prizadevanja za razogljičenje so osrednjega pomena minimalni standardi 
energijske učinkovitosti. Ti so se na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu in v Belgiji že 
izkazali za uspešne, strožji standardi pa določajo usmeritev za dosego podnebne nevtralnosti 
do leta 2050 v stavbnem sektorju. Če se uvedejo na sprožilnih točkah, kot sta oddaja v najem 
ali prodaja, bodo pomagali določiti pot postopnega prehoda po posameznih segmentih 
stavbnega sektorja in s tem oblikovalcem politike omogočili načrtovanje spremnih ukrepov, 
tehnične pomoči in finančne podpore. Zagotavljali bodo tudi preglednost in varnost trga, kar 
zadeva preobrazbo obstoječega stavbnega fonda, in pripomogli, da stanovalcem ne bo treba 
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živeti v nezdravih stavbah in plačevati visokih stroškov za energijo. 

K valu prenove bi prispevala poglobljena študija o okviru za postopoma strožje minimalne 
standarde energijske učinkovitosti, pri čemer bi začeli z najmanj učinkovitimi stavbami.

Glede na razpoložljivost financiranja, zasedenost stavb in strategije prenove bo morda treba 
prenovo razdeliti na faze. Uvedba načrtov za prenovo stavb kot orodja, s pomočjo katerega bi 
spremljali stalno izboljševanje ter temeljitost prenove in energijsko učinkovitost, bo koristila 
lastnikom in upraviteljem stavb in ti načrti bi morali postati obvezni po vsej EU. 

 Digitalizacija 
Energijsko učinkovitost celotnega energetskega sistema lahko izboljša digitalna tehnologija in 
omogoči tudi prožnost, povezovanje sektorjev in upravljanje povpraševanja. Pojav 
proizvajalcev-odjemalcev lahko, če bo ustrezno voden, opolnomočil državljane, da bodo 
dejavno sodelovali v energetskem prehodu in izkoristili prednosti sodelovanja v energetskih 
projektih svojih skupnosti in pri prožnem prilagajanju odjema. Pametni števci in spletne 
aplikacije sicer izboljšujejo energijsko učinkovitost in krepijo vlogo potrošnikov, a so potrebni 
tudi regulativni zaščitni ukrepi za varstvo stanovanjskih in potrošniških pravic. 

 Val prenove
Da bi bil evropski zeleni dogovor uspešen, je kot vodilo za države članice in podjetja potreben 
okvir, ki bo zajemal tudi socialno razsežnost. Da bi prispevali k ponovni oživitvi gospodarskih 
panog in finančnemu okrevanju državljanov, ustvarjali nova delovna mesta in zagotovili 
nadaljnji napredek po krizi, je treba pri celovitih politikah upoštevati pomembne stranske koristi 
prenove stavb, na primer prenovo skupnostnih struktur in reševanje državljanov iz energijske 
revščine. 

Poleg tega se politike ne morejo opirati zgolj na razširjanje dobre prakse in predstavitev 
akcijskih načrtov, temveč jih morajo spremljati konkretna zakonodaja, namensko financiranje 
in opredelitev želenih ciljev. Ključnega pomena je, da se že zdaj sprejme ambicioznejša 
zakonodaja na področju energetike in podnebja, vključno z minimalnimi standardi energijske 
učinkovitosti in drugimi orodji, ki bo vlagatelje in skupnosti vse spodbujalo k sodelovanju v 
programih celovite prenove, tako da bi zagotovili, da bo naš stavbni fond do leta 2050 podnebno 
nevtralen.

Za zagon vala prenove je treba v celoti in ambiciozno izvajati sveženj o čisti energiji ter sprejeti 
načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“. Države članice bi morale v svojih 
nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih v celoti upoštevati potencial večje energijske 
učinkovitosti v stavbnem sektorju ter svoje dolgoročne strategije za prenovo pregledovati in 
posodabljati vsakih pet let. To lahko pomaga zagotoviti, da se bodo cilji dosledno in realistično 
izpolnjevali. Če se tipregledi ne bodo izvajali, bomo svojo odgovornost za podnebje zgolj 
prenesli na prihodnje generacije. 

Poročevalec se zahvaljuje vsem, ki so prispevali k temu poročilu, in se veseli prihajajočega 
izziva. 
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV IN OSEB,
OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovoren izključno 
poročevalec. Poročevalec je pri pripravi osnutka poročila prejel prispevke od naslednjih 
subjektov in oseb:

Subjekt oziroma oseba
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


