
PR\1203936CS.docx PE650.587v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor

2020/2058(INI)

3.6.2020

NÁVRH ZPRÁVY
k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu 
pro Evropu
(2020/2058(INI))

Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajové: Siegfried Mureşan, Paul Tang

(Postup společných schůzí výborů – článek 58 jednacího řádu)



PE650.587v01-00 2/7 PR\1203936CS.docx

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3



PR\1203936CS.docx 3/7 PE650.587v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro 
Evropu
(2020/2058(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o „investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, investičním plánu Zelené dohody pro Evropu“ (COM(2020)0021),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640) a usnesení Parlamentu ze dne 15. ledna 2020 k této věci1,

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027, který předložila Komise dne 2. května 2018 (COM(2018)0322), a na 
pozměněný návrh ze dne 28. května 2020 (COM(2020)0443), spolu s pozměněným 
návrhem rozhodnutí o systému vlastních zdrojů Evropské unie ze dne 28. května 2020 
(COM(2020)0445),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: 
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456) a doprovodné 
legislativní návrhy,

– s ohledem na směrnici (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a 
investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/18142, jejíž součástí je 
modernizační fond a fond pro inovaci,

– s ohledem na předběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci 
na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění v 
digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.05,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v 
boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
2 Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 3.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
4 Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
5 Přijaté texty, P9_TA(2019)0102.
6 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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vlastních zdrojích a plánu obnovy7,

– s ohledem na závěrečnou zprávu a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro vlastní 
zdroje,

– s ohledem na závěrečnou zprávu odborné skupiny na vysoké úrovni o udržitelném 
financování,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2018 nazvané „Akční plán: Financování 
udržitelného růstu“ (COM(2018)0097),

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. května 2018 o udržitelných financích8,

– s ohledem na evropskou hospodářskou prognózu Komise z jara 2020,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“),

– s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 
výboru podle článku 58 jednacího řádu,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova a Výboru pro kulturu a vzdělávání,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A9-
0000/2020),

1. vítá investiční plán pro udržitelnou Evropu (SEIP), který má zásadní význam pro 
zajištění úspěchu Zelené dohody a přechodu na udržitelnější a odolnější ekonomiku; 

2. vítá Plán evropské hospodářské obnovy Komise, v jehož středu je Zelená dohoda pro 
Evropu; podporuje základní zásadu, že veřejné investice se musí řídit mottem 
„neškodit“; zdůrazňuje, že vnitrostátní plány obnovy a zvyšování odolnosti by měly EU 
přivést na cestu ke splnění cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 50 % až 
55 % v porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU spočívajícího v dosažení klimatické neutrality bude 
záviset na adekvátnosti financování; 

4. není si jist, zda SEIP ve své stávající podobě umožní mobilizovat do roku 2030 1 bilion 
EUR, vezmeme-li v úvahu negativní hospodářský výhled v důsledku koronavirové 
krize; žádá Komisi, aby zajistila plnou transparentnost finančních záležitostí, jako je 
optimistický pákový efekt nebo nejasnosti ohledně extrapolace některých částek; dále si 
není jist, jak nový VFR, jak jej ve svých revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. května 
2020 navrhla Komise, umožní dosáhnout cílů SEIP;

7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0124.
8 Přijaté texty, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
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5. přeje si zajistit, aby prostředky ze SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly vynakládány 
na politiky a programy, které mohou nejlépe přispět k boji proti změně klimatu, a 
očekává nadcházející metodiku Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená taxonomií EU;

6. je přesvědčen, že veřejné i soukromé finance by měly dodržovat taxonomii EU a zásadu 
„významně nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky a financování EU, včetně 
rozpočtu EU, programů financovaných prostřednictvím nástroje Next Generation EU, 
Evropského semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, projektům a činnostem, které 
výrazně poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti životního prostředí;

7. vyzývá k postupnému ukončení veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném dodržení práva členských států zvolit si svůj 
energetický mix;

Rozpočet EU: cílení, aktivace a podpora finančních zdrojů 

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu EP při provádění SEIP; připomíná svůj dlouhodobý 
postoj, že nové iniciativy by měly být vždy financovány z dodatečných prostředků a 
neměly by negativně ovlivňovat další politiky;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, musí svůj 
příspěvek k cílům v oblasti klimatu podpořit ambiciózním podílem výdajů v rozpočtu 
EU souvisejících s klimatem, které překročí úroveň účelově vázaných výdajů alespoň o 
25% a co nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň o 30 % nad rámec VFR na období 
2021–2027;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci, konkrétně zvláštní systém v rámci 
programu InvestEU a úvěrový nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke zmírnění 
hospodářských dopadů přechodu na klimatickou neutralitu na nejzranitelnější regiony v 
EU;

11. vítá význam programu InvestEU pro uplatňování a fungování SEIP a domnívá se, že by 
měl stát uprostřed zeleného, spravedlivého a odolného oživení Unie; vítá proto návrh 
Komise na zvýšení velikosti a rozsahu působnosti tohoto programu; vítá návrh na 
vytvoření strategického investičního nástroje v rámci programu InvestEU za účelem 
podpory udržitelných investic do klíčových technologií a hodnotových řetězců;

12. konstatuje, že inovační fond a modernizační fond by měly výrazně přispět k udržitelné 
transformaci, a vítá zejména skutečnost, že modernizační fond byl navržen tak, aby 
podporoval investice do zlepšování energetické účinnosti v 10 nízkopříjmových 
členských státech, a je tedy důležitým nástrojem k zajištění spravedlivé transformace;

13. podporuje inovační přístup Komise, která prohlásila, že rozpočet EU bude přispívat k 
dosahování cílů v oblasti klimatu prostřednictvím své příjmové strany; 

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a vyzývá 
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Komisi, aby navrhla nové vlastní zdroje, které budou odpovídat základním cílům EU, 
včetně boje proti změně klimatu a ochrany životního prostředí; žádá proto o zavedení 
nových vlastních zdrojů založených na příjmech z dražeb povolenek v rámci systému 
EU pro obchodování s emisemi, poplatku z nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, společném 
konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob nebo prekurzoru založeném 
na operacích velkých společností, dani z digitálních společností a dani z finančních 
transakcí;

Měnové a finanční instituce – umožnění provádění Zelené dohody

15. vítá skutečnost, že se Evropská investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum své úvěrové 
politiky v oblasti energetiky a chce věnovat 50 % svých operací na opatření v oblasti 
klimatu a udržitelnost z hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, aby se zavázala k 
udržitelnému přechodu na klimatickou neutralitu a vzala přitom v úvahu různé 
energetické mixy členských států a věnovala zvláštní pozornost odvětvím a regionům 
nejvíce zasaženým touto transformací;

16. je si vědom důležité úlohy národních podpůrných bank a institucí a mezinárodních 
finančních institucí při financování udržitelných projektů, čímž přispívají k dosahování 
cílů Pařížské dohody;

17. připomíná prohlášení prezidentky ECB, že tato banka podporuje rozvoj taxonomie jako 
způsob snadnějšího začleňování environmentálních aspektů do portfolií centrálních 
bank; vyzývá ECB, aby zhodnotila proveditelnost začlenění kritérií v oblasti 
udržitelnosti do svého rámce zajištění a do svých výročních zátěžových testů a 
posoudila způsoby směřování úvěrů k investicím do energetické transformace a 
opětovného vybudování udržitelné ekonomiky po koronavirové krizi;

Mobilizace soukromých investic pro udržitelné oživení

18. podporuje obnovenou udržitelnou finanční strategii; poukazuje na potřebu ekoznačky 
EU pro finanční produkty, standardu EU pro zelené dluhopisy a spolehlivějších, 
srovnatelnějších a přístupnějších údajů o udržitelnosti získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného rejstříku údajů o udržitelnosti;

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením rozšíření 
oblasti působnosti taxonomie a rozvoje standardu EU pro zelené dluhopisy;

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné pomocí 
dodatečných volebních práv pro dlouhodobé akcionáře, reformy struktur odměňování a 
fiduciárních povinností nejvyššího vedení a povinného podávání zpráv o udržitelnosti a 
náležité péči pro finanční instituce a velké podniky; vítá přípravu iniciativy pro 
udržitelnou správu podniků;

21. připomíná, že investice do udržitelných hospodářských činností mohou vést k „uvízlým 
aktivům“ s blokačním účinkem; domnívá se, že toto riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních rámců;

Podpora udržitelných veřejných investic v dobách krize
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22. vyzývá k zavedení rámce usnadňujícího veřejné udržitelné investice na dosažení cílů 
stanovených v Zelené dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať už bude zvolen 
jakýkoli model financování, nesmí ohrozit udržitelnost veřejných financí v EU; 
podporuje závazek výkonného místopředsedy Dombrovskise k prozkoumání toho, jak 
může být taxonomie využita ve veřejném sektoru; vyzývá k tomu, aby veřejná podpora 
pro letecké společnosti byla využívána udržitelným a účinným způsobem;

23. připomíná, že evropský semestr je rámcem, v němž členské státy EU koordinují své 
rozpočtové a hospodářské politiky; je přesvědčen, že by mohl usnadnit provádění 
Zelené dohody pro Evropu, evropského pilíře sociálních práv a cílů udržitelného 
rozvoje OSN; je přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by měly být v centru procesu 
tvorby unijních politik;

24. konstatuje, že plány oživení a odolnosti budou založeny na sdílených prioritách EU; v 
tomto kontextu vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a evropský pilíř sociálních 
práv; zasazuje se o začlenění priorit v oblastech, jako je zaměstnanost, dovednosti, 
vzdělávání, výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v oblastech souvisejících s 
podnikatelským prostředím, včetně veřejné správy a finančního sektoru;

25. podporuje nástroj na podporu solventnosti, který vyrovná podmínky na jednotném trhu, 
a zavedení „plánů transformace“ pro některé podniky s cílem zvýšit udržitelnost jejich 
činností; domnívá se, že společnost může požádat o protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány transformace by měly být povinné pro společnosti, 
které žádají o státní podporu nebo podporu na úrovni EU, ledaže by bylo jasné, že 
neprovozují činnosti poškozující životní prostředí nebo společnost; naléhavě žádá 
Komisi, aby schválila pouze ty plány transformace, které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální cíle;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici o zdanění energie a koordinovala daň z 
leteckého paliva, která by rovněž mohla přispívat do rozpočtu EU;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po koronavirové krizi a k přechodu na udržitelné 
hospodářství budou přispívat všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení boje proti 
daňovým podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a 
agresivnímu daňovému plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila černou listinu 
členských států EU usnadňujících vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá ke 
koordinaci na úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu daňovému plánování ze strany 
jednotlivců i podniků; v tomto ohledu se zasazuje o ambiciózní strategii pro zdanění 
podniků pro 21. století;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.


