
Zmniejszenie emisji, pobudzenie ożywienia gospodarczego, 
ograniczenie ubóstwa energetycznego

Aby ograniczyć emisje o co najmniej 55 proc. w 2030 r. i stworzyć podstawy dla osiągnięcia 
neutralnej klimatycznie Europy do roku 2050, fala renowacji ma obejmować renowację 35 mln 
nieefektywnych energetycznie budynków do 2030 r.

Oczekuje się, że 85–95 proc. budynków w UE będzie nadal stało w 2050 r. Ich renowacja ma 
zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji i zużycia energii.

Jak ogłosiła przewodnicząca Ursula von der Leyen, nowy europejski Bauhaus ma zapewnić 
harmonię stylu z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta będzie promować zrównoważony 
dizajn i naturalne materiały.

Październik 2020 r.

#EUGreenDeal

Europejski 
Zielony Ład

Fala renowacji

40 proc. 
zużytej energii

36 proc. emisji 
gazów cieplarnianych 
związanych z energią

Budynki są odpowiedzialne za:

Zaradzenie ubóstwu energetycznemu, co oznacza obniżenie rachunków płaconych 
przez obywateli

Utworzenie 160 tys. zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym do 2030 r.

Ograniczenie emisji i zużycia energii, aby wesprzeć cele klimatyczne

Poprawa jakości życia, zdrowia i dobrostanu mieszkańców

Cyfrowe, inteligentne domy o obniżonej emisyjności

Przystępny cenowo zrównoważony dizajn dzięki nowemu europejskiemu 
Bauhausowi

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


Usuwanie przeszkód dla renowacji
Istnieje wiele przeszkód dla renowacji na różnych poziomach. Komisja planuje je usunąć za 
pomocą instrumentów politycznych, finansowania i pomocy technicznej, w tym:

informacji, zachęt i pewności prawa dla właścicieli i lokatorów

finansowania za pośrednictwem NextGenerationEU oraz innych funduszy 
unijnych i prywatnych

zwiększenia zdolności organów publicznych i większej liczby szkoleń 
dla pracowników

rozwoju rynku zrównoważonych wyrobów budowlanych

podejścia opartego na sąsiedztwie i podejścia opartego na 
rozwoju kierowanym przez społeczność

Priorytety dotyczące fali renowacji

Rozwiązanie 
problemu ubóstwa 
energetycznego 

i budynków 
o najgorszej 

charakterystyce

Renowacja budynków 
publicznych, takich jak szkoły, 

szpitale i budynki administracyjne

Obniżenie emisyjności 
ogrzewania 
i chłodzenia
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