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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om investeringsplan for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt
(2020/2058(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. januar 2020 med titlen 
"Investeringsplan for et bæredygtigt Europa Investeringsplan for den europæiske grønne 
pagt" (COM(2020)0021),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640) og dens beslutning herom af 15. januar 
20201,

– der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Rådets forordning om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 2021-2027 
(COM(2018)0322) og til det ændrede forslag af 28. maj 2020 (COM(2020)0443) 
sammen med det ændrede forslag af 28. maj 2020 om en afgørelse om ordningen for 
Den Europæiske Unions egne indtægter (COM(2020)0445),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Et vigtigt 
øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation" COM 
(2020) 0456) og ledsagende lovgivningsforslag,

– der henviser til direktiv (EU) 2018/410 af 14. marts 2018 om ændring af direktiv 
2003/87/EF for at styrke omkostningseffektive emissionsreduktioner og 
lavemissionsinvesteringer og afgørelse (EU) 2015/18142, der omfatter moderniserings- 
og innovationsfondene,

– der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om den flerårige 
finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale3,

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 
2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger4,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om retfærdig beskatning i en 
digitaliseret og globaliseret økonomi: BEPS 2.05,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
2 EUT L 76 af 19.3.2018, s 3.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0102.
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bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser6,

– der henviser til sin beslutning af 15. maj 2020 om en ny flerårig finansiel ramme, egne 
indtægter og genopretningsplanen7,– der henviser til den endelige rapport og 
henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter,

– der henviser til den endelige rapport fra Ekspertgruppen på Højt Plan vedrørende 
Bæredygtig Finansiering,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2018 om EU's handlingsplan for 
finansiering af bæredygtig vækst (COM(2018)0097),

– der henviser til sin beslutning af 29. maj 2018 om bæredygtig finansiering8,

– der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske prognose – forår 2020,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, 
Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
og Kultur- og Uddannelsesudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A9-
0000/2020),

1. glæder sig over investeringsplanen for et bæredygtigt Europa (SEIP), der spiller en 
central rolle med hensyn til at sikre en vellykket grøn pagt og omstillingen til en mere 
bæredygtig og modstandsdygtig økonomi; 

2. glæder sig over Kommissionens europæiske genopretningsplan, hvor den europæiske 
grønne pagt er i centrum; tilslutter sig det underliggende princip om, at offentlige 
investeringer skal respektere forpligtelsen om ikke at gøre skade; understreger, at de 
nationale planer for genopretning og modstandsdygtighed bør sætte EU på vejen mod 
en reduktion af drivhusgasemissionerne med 50 % til 55 % senest i 2030 i forhold til 
1990 og klimaneutralitet senest i 2050;

3. understreger, at succesen for EU's mål om at opnå klimaneutralitet vil afhænge af, om 
finansieringen er tilstrækkelig;

4. stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt investeringsplanen for et bæredygtigt Europa sådan 
som den i øjeblikket er udformet, vil gøre det muligt at mobilisere 1 billion EUR i 2030 
i betragtning af de negative økonomiske udsigter efter covid-19-krisen; anmoder 

6 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
7 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0124;
8 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0215.
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Kommissionen om at sikre fuld gennemsigtighed om finansieringsspørgsmål, såsom 
den optimistiske løftestangseffekt eller den manglende klarhed over ekstrapolationer af 
visse beløb; sætter endvidere spørgsmålstegn ved, hvordan den nye FFR som foreslået 
af Kommissionen i dens reviderede forslag af 27. og 28. maj 2020 vil gøre det muligt at 
nå målene for investeringsplanen for et bæredygtigt Europa;

5. ønsker, at det sikres, at finansieringen fra investeringsplanen for et bæredygtigt Europa 
på EU-plan og nationalt plan går til de politikker og programmer, der har det største 
potentiale til at bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer, og ser frem til 
Kommissionens kommende klimasporingsmetode, hvor der på passende vis anvendes 
de kriterier, der er fastlagt i EU-klassificeringssystemet;

6. mener, at offentlig og privat finansiering bør være i overensstemmelse med EU's 
klassificeringssystem og med princippet om ikke at gøre væsentlig skade for at sikre, at 
EU's politikker og finansiering, herunder EU-budgettet, de programmer, der finansieres 
gennem Next Generation EU, det europæiske semester og EIB's finansiering ikke 
bidrager til mål, projekter og aktiviteter, der i væsentlig grad skader sociale eller 
miljømæssige mål;

7. opfordrer til udfasning af offentlige og private investeringer i stærkt forurenende og 
skadelige industrier, for hvilke der findes økonomisk gennemførlige alternativer, 
samtidig med at medlemsstaternes ret til at vælge deres energimiks respekteres fuldt ud;

EU's budget: målretning, udløsning og katalyse af finansielle ressourcer 

8. understreger EU-budgettets centrale rolle i gennemførelsen af investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa; gentager sin mangeårige holdning om, at nye initiativer altid bør 
finansieres ved hjælp af nye bevillinger og ikke bør ske på bekostning af andre 
politikker;

9. understreger, at EU's bidrag til klimamålene med henblik på at opfylde de forpligtelser, 
der følger af Parisaftalen, bør understøttes af en ambitiøs andel af klimarelaterede 
udgifter i EU-budgettet, der går videre end niveauet for de øremærkede andele på 
mindst 25 % i FFR-perioden 2021-2027 og 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027;

10. glæder sig over forslaget om at supplere Fonden for Retfærdig Omstilling (JTF), 
herunder med yderligere midler fra Next Generation EU, og de to ekstra søjler i 
mekanismen for retfærdig omstilling, nemlig en særlig ordning under InvestEU og en 
offentlig lånefacilitet, hvilket vil bidrage til at afbøde de økonomiske virkninger af 
omstillingen til klimaneutralitet for de mest sårbare regioner i EU;

11. glæder sig over den rolle, som InvestEU spiller med hensyn til gennemførelsen af 
investeringsplanen for et bæredygtigt Europa og dens virke, og mener, at den bør stå i 
centrum for Unionens grønne, retfærdige og modstandsdygtige genopretning; glæder sig 
derfor over Kommissionens forslag om at øge programmets størrelse og omfang; glæder 
sig over forslaget om at oprette en strategisk investeringsfacilitet inden for InvestEU for 
at fremme bæredygtige investeringer i centrale teknologier og værdikæder;

12. bemærker, at innovationsfonden og moderniseringsfonden bør yde et væsentligt bidrag 
til en bæredygtig omstilling, og glæder sig navnlig over, at moderniseringsfonden er 
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udformet til at støtte investeringer i forbedring af energieffektiviteten i 10 mindre 
velstående medlemsstater og derfor er et vigtigt redskab til at sikre en retfærdig 
omstilling;

13. støtter Kommissionens innovative tilgang, idet det anfører, at EU's budget også vil 
bidrage til at nå klimamålene gennem sit indtægtsside;

14. bekræfter sin tidligere holdning til mulige kilder for nye egne indtægter og opfordrer 
Kommissionen til at foreslå nye egne indtægter, der er i overensstemmelse med EU's 
væsentlige mål, herunder bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse af miljøet; 
anmoder derfor om, at der indføres nye egne indtægter baseret på auktionsindtægterne 
fra emissionshandelssystemet, et bidrag på ikke-genanvendt plastemballageaffald, den 
fremtidige CO2-grænsetilpasningsmekanisme, et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag eller en forløber baseret på store virksomheders transaktioner, 
en skat på digitale virksomheder og en skat på finansielle transaktioner;

Penge- og finansieringsinstitutter — muliggørelse af gennemførelsen af den grønne pagt

15. glæder sig over Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) bestræbelser på at revidere 
sin udlånspolitik på energiområdet og afsætte 50 % af sine operationer til 
klimaindsatsen og miljømæssig bæredygtighed; opfordrer EIB til at forpligte sig til en 
bæredygtig omstilling til klimaneutralitet under hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige energimiks og til at være særlig opmærksom på de sektorer og regioner, der 
er mest berørt af omstillingen;

16. anerkender den vigtige rolle, som nationale erhvervsfremmende banker og institutioner 
og internationale finansielle institutioner spiller i finansieringen af bæredygtige 
projekter, hvorved de bidrager til at nå målene i Parisaftalen;

17. minder om erklæringen fra ECB's formand om, at ECB støtter udviklingen af et 
klassificeringssystem som et middel til at lette indarbejdelsen af miljøhensyn i centrale 
bankporteføljer; opfordrer ECB til at evaluere muligheden for at medtage 
bæredygtighedskriterier i sine rammer for sikkerhedsstillelse og dens årlige stresstest, 
samtidig med at det vurderes, hvordan man kan styre långivningen mod investeringer i 
energiomstilling og genopbygge en bæredygtig økonomi efter covid-19-krisen;

Mobilisering af private investeringer til en bæredygtig genopretning

18. støtter en fornyet strategi for bæredygtig finansiering; understreger behovet for et EU-
miljømærke for finansielle produkter, for en EU-standard for grønne obligationer og for 
mere pålidelige, sammenlignelige og tilgængelige data om bæredygtighed, der er opnået 
ved at harmonisere bæredygtighedsindikatorer og oprette et offentligt register over 
bæredygtighed;

19. insisterer på, at sociale målsætninger integreres i bæredygtighedsrammen, herunder 
gennem en evaluering af udvidelsen af klassificeringssystemet og udviklingen af en EU-
standard for sociale obligationer;

20. insisterer på, at forvaltningsmålene integreres i bæredygtighedsrammen, herunder 
gennem yderligere stemmerettigheder for langsigtede aktionærer, reform af 
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aflønningsstrukturer og tillidsforpligtelser for topledere og obligatorisk rapportering om 
bæredygtighed og due diligence for finansielle institutioner og store virksomheder; 
glæder sig over forberedelsen af et initiativ om bæredygtig virksomhedsledelse;

21. minder om, at investeringer i ikkebæredygtige økonomiske aktiviteter kan føre til 
strandede aktiver med fastlåsningsvirkninger; mener, at denne risiko ikke er 
tilstrækkeligt integreret i kreditvurderingerne og tilsynsrammerne;

Fremme af bæredygtige offentlige investeringer i krisetider

22. opfordrer til, at der indføres en befordrende ramme for bæredygtige offentlige 
investeringer med henblik på at nå de mål, der er fastsat i den europæiske grønne pagt, 
men understreger, at lige meget hvilken finansieringsmodel, der vælges, må den ikke 
undergrave de offentlige finansers bæredygtighed i EU; støtter tilsagnet fra 
næstformand Dombrovskis om at undersøge, hvordan klassificering kan anvendes i den 
offentlige sektor; opfordrer til, at offentlig støtte til luftfartsselskaber anvendes på en 
bæredygtig og effektiv måde;

23. minder om, at det europæiske semester er en ramme for EU's medlemsstater til at 
koordinere deres budgetpolitikker og økonomiske politikker; mener, at det kan lette 
gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og FN's mål for bæredygtig udvikling; mener, at målene for bæredygtig 
udvikling bør stå i centrum for EU's politiske beslutningsproces;

24. bemærker, at planerne for genopretning og modstandsdygtighed vil blive baseret på 
fælles EU-prioriteter; fremhæver i denne forbindelse den europæiske grønne pagt og 
den europæiske søjle for sociale rettigheder; ser gerne, at der medtages prioriteter på 
områder som beskæftigelse, færdigheder, uddannelse, forskning og innovation og 
sundhed, men også på områder, der vedrører erhvervsmiljøet, herunder den offentlige 
forvaltning og den finansielle sektor;

25. støtter solvensstøtteinstrumentet for at skabe lige vilkår på det indre marked og 
indførelsen af overgangsplaner for visse virksomheder med henblik på at øge 
bæredygtigheden af deres aktiviteter; mener, at samfundet kan bede om en modydelse, 
når det yder støtte til virksomheder; mener, at overgangsplaner bør være obligatoriske 
for virksomheder, der søger statsstøtte eller støtte på EU-plan, medmindre det er klart, 
at de ikke udøver miljømæssigt eller socialt skadelige aktiviteter; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til kun at godkende overgangsplaner, der sætter 
virksomheder på vejen mod en klimaneutral og cirkulær økonomi uden i væsentlig grad 
at skade andre miljømæssige eller sociale mål;

26. opfordrer Kommissionen til at revidere energibeskatningsdirektivet og koordinere en 
petroleumsafgift, der også kan komme på EU-budgettet;

27. ønsker, at det sikres, at alle bidrager ligeligt til genopretningen efter corona-pandemien 
og omstillingen til en bæredygtig økonomi; ser gerne en intensiveret indsats mod 
skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning; 
opfordrer Kommissionen til at oprette en sortliste over EU-medlemsstater, der letter 
skatteundgåelse; opfordrer til koordinering på EU-plan for at undgå enkeltpersoners og 
virksomheders aggressive skatteplanlægning; opfordrer i denne forbindelse til en 
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ambitiøs strategi for erhvervsbeskatning i det 21. århundrede;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


