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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tvarios Europos investicijų plano. Žaliojo kurso finansavimas
(2020/2058(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos komunikatą „Tvarios Europos 
investicijų planas – Europos žaliojo kurso investicijų planas“ (COM(2020)0021),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640) ir į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Žaliojo kurso1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (COM(2018)0322), ir į 
2018 m. gegužės 28 d. iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2020)0443) kartu su pakeistu 
pasiūlymu dėl sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 
(COM(2018)0445),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti 
ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456) ir prie jo pridedamus pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų,

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Direktyvą (ES) 2018/410, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų 
teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, ir į 
Sprendimą (ES) 2015/18142, kuris apima Modernizavimo ir inovacijų fondus,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. tarpinį pranešimą „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“3,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“4,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją „Sąžiningas apmokestinimas 
skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0“5,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais6,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
2 OL L 76, 2018 3 19, p. 3.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0102.
6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
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finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano7,– atsižvelgdamas į Aukšto 
lygio darbo grupės nuosavų išteklių klausimais galutinę ataskaitą ir rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į aukšto lygio ekspertų grupės (angl. HLEG) tvarių finansų klausimais 
galutinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą dėl ES tvaraus augimo 
finansavimo veiksmų plano (COM(2018)0097),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 29 d. rezoliuciją dėl tvarių finansų8,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. pavasario Europos ekonominę prognozę,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV),

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto 
ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Kultūros ir švietimo 
komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
pranešimą (A9-0000/2020),

1. palankiai vertina Tvarios Europos investicijų planą (angl. SEIP), kuris yra labai svarbus 
užtikrinant Žaliojo kurso sėkmę ir perėjimą prie tvaresnės ir atsparesnės ekonomikos; 

2. palankiai vertina Komisijos Europos ekonomikos atkūrimo planą, kurio pagrindas – 
Europos žaliasis kursas; pritaria pagrindiniam principui, kad viešosios investicijos turi 
atitikti priesaiką „nepakenkti“; pabrėžia, kad nacionaliniai atgaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų padėti ES iki 2030 m. 50 – 55 proc. sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m., ir iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui;

3. pabrėžia, kad ES tikslo neutralizuoti poveikį klimatui įvykdymas priklausys nuo 
finansavimo pakankamumo;

4. abejoja, ar dabartinis Tvarios Europos investicijų planas (angl. SEIP) leis iki 2030 m. 
mobilizuoti 1 trln. EUR, atsižvelgiant į neigiamas ekonomines perspektyvas po 
COVID-19 krizės; prašo Komisijos užtikrinti visišką finansavimo klausimų, pvz., 
optimistinio sverto poveikio arba tam tikrų sumų ekstrapoliacijos aiškumo trūkumo, 
skaidrumą; be to, abejoja, kaip naujoji DFP, pasiūlyta Komisijos persvarstytuose 2020 
m. gegužės 27 ir 28 d. pasiūlymuose, leistų įvykdyti SEIP tikslus;

5. norėtų, kad būtų užtikrinta, jog SEIP finansavimas ES ir nacionaliniu lygmenimis būtų 

7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
8 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
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skiriamas toms politikos sritims ir programoms, kurios turi didžiausią potencialą 
prisidėti prie kovos su klimato kaita, ir laukia būsimos Komisijos klimato stebėjimo 
metodikos, kurioje būtų tinkamai naudojami ES taksonomijos nustatyti kriterijai;

6. mano, kad viešieji ir privatieji finansai turėtų būti finansuojami laikantis ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti reikšmingos žalos“, (angl. DNSH), siekiant 
užtikrinti, kad ES politikos sritys ir finansavimas, įskaitant ES biudžetą, programas, 
finansuojamas pagal priemonę „Next Generation EU“, Europos semestrą ir EIB 
finansavimą, neprisidėtų prie tikslų, projektų ir veiklos, kurie daro didelę žalą 
socialiniams ar aplinkosaugos tikslams;

7. ragina laipsniškai nutraukti viešąsias ir privačiąsias investicijas į labai taršias ir žalingas 
pramonės šakas, kurioms yra ekonomiškai pagrįstų alternatyvų, visapusiškai gerbiant 
valstybių narių teises pasirinkti savo energijos rūšių derinį;

ES biudžetas: finansinių išteklių tikslinis skyrimas, sutelkimas ir katalizavimas 

8. pabrėžia pagrindinį ES biudžeto vaidmenį įgyvendinant SEIP; pakartoja savo ilgalaikę 
poziciją, kad naujos iniciatyvos visada turėtų būti finansuojamos skiriant papildomus 
asignavimus ir neturėtų daryti neigiamo poveikio kitoms politikos sritims;

9. pabrėžia, kad, siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, ES 
indėlis siekiant klimato tikslų turėtų būti paremtas didele su klimatu susijusių išlaidų 
dalimi ES biudžete, viršijančia tikslinę išlaidų dalį, kuri būtų bent 25 proc. 2021–2027 
m. DFP laikotarpiu ir 30 proc. kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2027 m.;

10. palankiai vertina pasiūlymą papildyti Teisingos pertvarkos fondą (TPF), be kita ko, 
skiriant papildomų lėšų iš priemonės „Next Generation EU“, ir du papildomus teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčius, t. y. specialią schemą pagal programą „InvestEU“ ir 
viešojo sektoriaus paskolų priemonę, kurie padės sušvelninti ekonominius perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui padarinius pažeidžiamiausiems ES regionams;

11. palankiai vertina programos „InvestEU“ vaidmenį įgyvendinant ir vydant SEIP ir mano, 
kad ji turėtų būti Sąjungos ekologiško, teisingo ir atsparaus atsigavimo pagrindas; todėl 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą padidinti programos apimtį ir taikymo sritį; 
palankiai vertina pasiūlymą pagal programą „InvestEU“ sukurti strateginę investicijų 
priemonę siekiant skatinti tvarias investicijas į svarbiausias technologijas ir vertės 
grandines;

12. pažymi, kad Inovacijų fondas ir Modernizavimo fondas turėtų svariai prisidėti prie 
tvarios pertvarkos, ir ypač palankiai vertina tai, kad Modernizavimo fondas skirtas 
investicijoms į energijos vartojimo efektyvumo didinimą 10 mažesnes pajamas 
gaunančių valstybių narių remti, todėl jis yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti teisingą 
pertvarką;

13. pritaria Komisijos naujoviškam požiūriui, pagal kurį teigiama, kad ES biudžetas padės 
siekti klimato tikslų, be kita ko, iš savo pajamų pusės;

14. dar kartą patvirtina savo ankstesnę poziciją dėl kandidatų į naujus nuosavus išteklius ir 
ragina Komisiją pasiūlyti naujus nuosavus išteklius, kurie atitiktų pagrindinius ES 
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tikslus, įskaitant kovą su klimato kaita ir aplinkos apsaugą; todėl prašo nustatyti naujus 
nuosavus išteklius, pagrįstus apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos aukcionuose 
gaunamomis pajamomis, įnašu už neperdirbtas plastiko pakuočių atliekas, būsimu 
pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmu, bendra konsoliduotąja pelno 
mokesčio baze arba pirminiu jos variantu, grindžiamu didelių įmonių veikla, 
skaitmeninių įmonių mokesčiu ir finansinių sandorių mokesčiu;

Pinigų ir finansų įstaigos – sąlygų įgyvendinti Žaliąjį kursą sudarymas

15. palankiai vertina Europos investicijų banko (EIB) pastangas peržiūrėti savo skolinimo 
energetikos srityje politiką ir 50 proc. savo operacijų skirti kovai su klimato kaita ir 
aplinkos tvarumui; ragina EIB įsipareigoti tvariam perėjimui prie neutralaus poveikio 
klimatui, kartu atsižvelgiant į skirtingus valstybių narių energijos rūšių derinius ir 
ypatingą dėmesį skiriant sektoriams ir regionams, kuriems pertvarka daro didžiausią 
poveikį;

16. pripažįsta svarbų nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ir įstaigų bei tarptautinių 
finansų įstaigų (TFĮ) vaidmenį finansuojant tvarius projektus ir taip prisidedant prie 
Paryžiaus susitarimo tikslų įvykdymo;

17. primena ECB pirmininko pareiškimą, kad ECB remia taksonomijos kūrimą kaip būdą 
palengvinti aplinkos aspektų įtraukimą į centrinių bankų portfelius; ragina ECB įvertinti 
galimybę įtraukti tvarumo kriterijus į savo užstato sistemą ir kasmetinį testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, kartu įvertinant būdus, kaip skolinimą nukreipti į 
investicijas į energetikos pertvarką ir atkurti tvarią ekonomiką po COVID-19 krizės;

Privačių investicijų sutelkimas tvariam atsigavimui užtikrinti

18. remia atnaujintą tvarių finansų strategiją; pabrėžia, kad reikalingas finansinių produktų 
ES ekologinis ženklas, ES žaliųjų obligacijų standartas (ES ŽOS) ir patikimesni, 
palyginami ir prieinami duomenys apie tvarumą, gauti suderinus tvarumo rodiklius ir 
sukūrus viešą tvarumo duomenų registrą;

19. primygtinai ragina įtraukti į tvarumo sistemą socialinius tikslus, be kita ko, atliekant 
taksonomijos taikymo srities išplėtimo vertinimą ir rengiant ES socialinių obligacijų 
standartą;

20. primygtinai ragina įtraukti į tvarumo sistemą valdymo tikslus, be kita ko, numatant 
papildomas balsavimo teises ilgalaikiams akcininkams, reformuojant atlyginimų 
aukščiausiajai vadovybei struktūras ir patikėtinio pareigas, taip pat nustatant finansų 
įstaigoms ir didelėms įmonėms reikalavimą teikti privalomas tvarumo ataskaitas ir 
atlikti išsamius patikrinimus; palankiai vertina tai, kad parengta tvaraus įmonių valdymo 
iniciatyva;

21. primena, kad investicijos į netvarią ekonominę veiklą gali lemti neišnaudojamo turto 
atsiradimą su blokavimo poveikiu (angl. lock-in effects); mano, kad ši rizika 
nepakankamai integruota į kredito reitingus ir rizikos ribojimo sistemas;

Tvarių viešųjų investicijų skatinimas krizės laikotarpiu
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22. ragina sukurti tvarių viešųjų investicijų sistemą, kad būtų sudarytos sąlygos pasiekti 
Europos žaliajame kurse nustatytus tikslus, tačiau pabrėžia, kad bet koks pasirinktas 
finansavimo modelis neturi kenkti ES viešųjų finansų tvarumui; pritaria vykdomojo 
Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojo V. Dombrovskio įsipareigojimui ištirti, 
kaip taksonomija gali būti naudojama viešajame sektoriuje; ragina tvariai ir veiksmingai 
naudoti valstybės paramą oro transporto bendrovėms;

23. primena, kad Europos semestras yra ES valstybėms narėms skirta jų biudžeto ir 
ekonominės politikos koordinavimo sistema; mano, kad jis galėtų padėti įgyvendinti 
Europos žaliąjį kursą, Europos socialinių teisių ramstį ir JT darnaus vystymosi tikslus 
(DVT); mano, kad DVT turėtų būti ES politikos formavimo proceso pagrindas;

24. pažymi, kad atgaivinimo ir atsparumo didinimo planai bus grindžiami bendrais ES 
prioritetais; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į Europos žaliąjį kursą ir Europos 
socialinių teisių ramstį; siekia įtraukti prioritetus tokiose srityse kaip užimtumas, 
įgūdžiai, švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, sveikata, taip pat su verslo aplinka 
susijusiose srityse, įskaitant viešąjį administravimą ir finansų sektorių;

25. remia Mokumo palaikymo priemonę, kuria siekiama suvienodinti sąlygas bendrojoje 
rinkoje, ir „pereinamojo laikotarpio planų“, skirtų tam tikroms įmonėms, įvedimą 
siekiant padidinti jų veiklos tvarumą; mano, kad visuomenė, teikdama paramą įmonėms, 
gali prašyti kompensacijos; mano, kad pereinamojo laikotarpio planai turėtų būti 
privalomi įmonėms, norinčioms gauti valstybės pagalbą arba ES lygmens paramą, 
nebent būtų aišku, kad jos nevykdo aplinkai ar visuomenei žalingos veiklos; primygtinai 
ragina Komisiją patvirtinti tik tuos pereinamojo laikotarpio planus, kuriais verslo 
įmonėms sudaromos sąlygos pereiti prie neutralizuoto poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos, nedarant reikšmingos žalos jokiems kitiems aplinkos ar socialiniams 
tikslams;

26. ragina Komisiją persvarstyti Energijos mokesčių direktyvą ir koordinuoti žibalo 
mokestį, kuris taip pat galėtų papildyti ES biudžetą;

27. pageidauja, kad būtų užtikrinta, jog visi sąžiningai prisidėtų prie atsigavimo po 
koronaviruso ir perėjimo prie tvarios ekonomikos; siekia aktyviau kovoti su mokestiniu 
sukčiavimu, mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu; 
ragina Komisiją sudaryti ES valstybių narių, kurios sudaro sąlygas mokesčių vengimui, 
juodąjį sąrašą; ragina koordinuoti veiksmus ES lygmeniu, kad būtų išvengta agresyvaus 
asmenų ir įmonių vykdomo mokesčių planavimo; atsižvelgdamas į tai, siekia parengti 
plataus užmojo 21-ojo amžiaus verslo apmokestinimo strategiją;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms 
bei parlamentams.


