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Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej
Europy

Podczas pierwszej listopadowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad sprawozdaniem
z własnej inicjatywy w sprawie sposobu finansowania Europejskiego Zielonego Ładu. W tekście z zadowoleniem
stwierdzono, że plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia
zielonej transformacji, i wezwano do wprowadzenia kilku ulepszeń.

Komunikat Komisji Europejskiej
W grudniu 2019 r. Komisja Ursuli von der Leyen uruchomiła Europejski Zielony Ład jako nową strategię UE
na rzecz wzrostu gospodarczego, aby promować i ułatwiać przejście na gospodarkę przyjazną dla klimatu,
konkurencyjną i sprzyjającą włączeniu społecznemu. W komunikacie ze stycznia 2020 r. szczegółowo
opisano filar inwestycyjny strategii – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy (znany również
jako plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu). Plan łączy inicjatywy ustawodawcze
i nieustawodawcze i dotyczy trzech celów: i) uruchomienia w następnym dziesięcioleciu środków
finansowych o wartości co najmniej 1 bln EUR z budżetu UE oraz innych źródeł publicznych i prywatnych,
ii) umieszczenia zrównoważonego rozwoju w centrum decyzji inwestycyjnych we wszystkich sektorach
oraz iii) udzielenia wsparcia organom administracji publicznej i promotorom projektów w celu opracowania
solidnej listy zrównoważonych projektów. Choć poważne społeczno-gospodarcze skutki pandemii
COVID-19 wywołały obawy o przyszłość strategii obniżenia emisyjności, instytucje UE potwierdziły swoje
silne zaangażowanie na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.

Konkluzje Rady w sprawie przyszłości finansów UE
W lipcu 2020 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie pakietu dotyczącego
wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz narzędzia służącego odbudowie (Next
Generation EU). Konkluzje z lipca 2020 r. niosą za sobą szereg konsekwencji dla wkładu instrumentów
budżetowych UE w plan inwestycyjny. Udział łącznych zasobów, które zostaną przeznaczone na działania
związane z klimatem, zwiększono z obecnych 20 % (w latach 2014–2020) do 30 %. Cel uwzględniania
kwestii klimatu będzie miał zastosowanie zarówno do WRF, jak i do Next Generation EU. Oznacza to, że
w ciągu najbliższych siedmiu lat projekty związane z klimatem mogłyby otrzymać do 547 mld euro, czyli
więcej, niż wynosi wkład z budżetu UE zaproponowany pierwotnie w planie inwestycyjnym. Rada
Europejska zmniejszyła jednak przydziały środków zaproponowane przez Komisję w maju 2020 r. dla
różnych instrumentów, w tym dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji związanego z klimatem
i Funduszu InvestEU. Oczekuje się, że ten ostatni odegra kluczową rolę w mobilizacji dodatkowych zasobów
na potrzeby planu inwestycyjnego.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament przyjął z zadowoleniem utworzenie Next Generation EU, ale skrytykował porozumienie
polityczne w sprawie WRF. Podjął negocjacje z Radą, aby poprawić porozumienie wypracowane w Radzie
Europejskiej, m.in. w odniesieniu do niektórych aspektów związanych z klimatem. 16 października Komisja
Budżetowa (BUDG) oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) Parlamentu wspólnie przyjęły
sprawozdanie, w którym wyraziły zadowolenie w związku z planem inwestycyjny na rzecz zrównoważonej
Europy, podkreślając, że odpowiednie finansowanie publiczne i prywatne ma kluczowe znaczenie dla
powodzenia zielonej transformacji. W sprawozdaniu zakwestionowano, czy plan w obecnym kształcie
umożliwi uruchomienie kwoty 1 bln EUR do 2030 r., biorąc pod uwagę niekorzystne perspektywy
gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19. Zawarto w nim apel do Komisji Europejskiej, aby
w zmienionej strukturze planu odzwierciedliła szacowane potrzeby inwestycyjne na szczeblu UE. W chwili
przejścia z niezrównoważonej działalności gospodarczej na zrównoważoną konieczne będzie
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uwzględnienie taksonomii UE i zasady „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto podkreślono potrzebę
opracowania zharmonizowanych wskaźników zrównoważonego rozwoju i metody pomiaru oddziaływania.
Poruszono także inne kwestie, takie jak rola polityki handlowej w zapobieganiu ucieczce emisji
i zapewnieniu przedsiębiorstwom z UE równych warunków działania.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2058(INI); komisje przedmiotowo właściwe: BUDG i ECON; sprawozdawcy:
Siegfried Mureşan (PPE, Rumunia) i Paul Tang (S&D, Niderlandy). Więcej informacji na temat planu inwestycyjnego
i możliwych skutków pandemii COVID-19 można znaleźć w briefingu z kwietnia 2020 r.
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