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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana
(2020/2058(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. janvāra paziņojumu „Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns. Eiropas zaļā kursa investīciju plāns” (COM(2020)0021),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu “Eiropas zaļais kurss” 
(COM(2019)0640) un tā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju1 par to,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (COM(2018)0322), un 2020. gada 28. 
maija grozīto priekšlikumu (COM(2020)0443) kopā ar 2020. gada 28. maija grozīto 
priekšlikumu lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu 
(COM(2020)0445),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu „Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei” (COM(2020)0456) un tam 
pievienotos likumdošanas priekšlikumus, 

– ņemot vērā  Direktīvu (ES) 2018/410 (2018. gada 14. marts), ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas 
mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/18142, kurā iekļauti modernizācijas un 
inovācijas fondi, 

– ņemot vērā 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos3,

– ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības4,

– ņemot vērā 2019. gada 18. decembra rezolūciju par taisnīgu nodokļu politiku 
digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.05,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai6,

– ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un 

1Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
2OV L 76, 19.3.2018., 3. lpp.
3Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
4Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0102.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
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atveseļošanas plānu7,– ņemot vērā Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos 
galīgo ziņojumu un ieteikumus,

– ņemot vērā augsta līmeņa ekspertu grupas ilgtspējīgu finanšu jautājumos (HLEG) galīgo 
ziņojumu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumu “Rīcības plāns: ilgtspējīgas 
izaugsmes finansēšana” (COM(2018)0097),

– ņemot vērā tā 2018. gada 29. maija rezolūciju par ilgtspējīgām finansēm8,

– ņemot vērā Komisijas sagatavoto Eiropas ekonomikas prognozi: 2020. gada pavasaris,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD),

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta 
un tūrisma komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumus, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

1. atzinīgi vērtē Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu (IEIP) kā galveno elementu, ar kuru 
nodrošināt zaļā kursa sekmīgu īstenošanu un pāreju uz ilgtspējīgāku un noturīgāku 
ekonomiku; 

2. atzinīgi vērtē Komisijas izstrādāto Eiropas atveseļošanas plānu, kura pamatā ir Eiropas 
zaļais kurss; atbalsta pamatprincipu, ka publisko investīciju ziņā tiks ievērots dotais 
zvērests nekaitēt; uzsver, ka valstu atveseļošanas un izturētspējas plāniem būtu 
jānodrošina ES virzība uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par 50–55 % līdz 
2030. gadam salīdzinājumā ar 1990. gadu, kā arī klimatneitralitāti līdz 2050. gadam;

3. uzsver, ka ES klimatneitralitātes mērķa sasniegšana būs atkarīga no finansējuma 
pietiekamības;

4. apšauba to, vai pašreizējais IEIP ļaus līdz 2030. gadam mobilizēt 1 triljonu EUR, ņemot 
vērā negatīvās ekonomiskās prognozes pēc Covid-19 krīzes; prasa Komisijai nodrošināt 
pilnīgu pārredzamību tādos finansēšanas jautājumos kā optimistisks sviras efekts vai 
neskaidrība par konkrētu summu ekstrapolāciju; apšauba arī to, kā jaunā DFS, ko 
Komisija ierosināja 2020. gada 27. un 28. maija pārskatītajos priekšlikumos, ļaus 
sasniegt IEIP mērķus;

5. vēlas, lai tiktu nodrošināts, ka IEIP finansējums ES un valstu līmenī tiek novirzīts tām 

7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0215.
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politikas jomām un programmām, kuras var dot vislielāko ieguldījumu cīņā pret klimata 
pārmaiņām, un ar nepacietību gaida izstrādes stadijā esošo Komisijas klimata 
uzraudzības metodiku, kurā pienācīgi izmantoti ES taksonomijā noteiktie kritēriji;

6. uzskata, ka publiskajam un privātajam finansējumam būtu jāatbilst ES taksonomijai un 
principam “Nerada būtisku kaitējumu” (DNSH), lai nodrošinātu, ka ES politika un 
finansējums, tostarp ES budžets, programmas, ko finansē no Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta (Next Generation EU), Eiropas pusgada un EIB finansējuma, neveicina 
tādu mērķu, projektu un darbību īstenošanu, kas būtiski kaitē sociālajiem vai vides 
mērķiem;

7. prasa pakāpeniski pārtraukt publiskos un privātos ieguldījumus ļoti piesārņojošās un 
kaitīgās nozarēs, kurām ir iespējamas ekonomiski īstenojamas alternatīvas, vienlaikus 
pilnībā ievērojot dalībvalstu tiesības izvēlēties savu energoresursu struktūru;

ES budžets: finanšu resursu novirzīšana, aktivizēšana un stimulēšana 

8. uzsver ES budžeta centrālo lomu IEIP īstenošanā; atkārto savu jau sen pausto nostāju, 
ka jaunas iniciatīvas vienmēr būtu jāfinansē, izmantojot papildu apropriācijas, un tam 
nevajadzētu negatīvi ietekmēt citas politikas jomas;

9. uzsver — lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības, ES ieguldījums klimata 
mērķu sasniegšanā būtu jānostiprina ar vērienīgu klimatam paredzēto izdevumu daļu ES 
budžetā, 2021.–2027. gada DFS periodā pārsniedzot šim mērķim atvēlēto izdevumu 
noteikto līmeni (vismaz 25 % apmērā) un pēc iespējas drīz un vēlākais līdz 2027. gadam 
pārsniedzot 30 % līmeni;

10. atzinīgi vērtē priekšlikumu papildināt Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF), tostarp 
piešķirot papildu līdzekļus no Eiropas Atveseļošanas instrumenta, un divus papildu 
pīlārus taisnīgas pārejas mehānismam, proti, īpaši tam paredzētu shēmu InvestEU 
ietvaros un publiskā sektora aizdevumu mehānismu, kas palīdzēs mazināt ekonomiskās 
sekas, ko visneaizsargātākajos ES reģionos rada pāreja uz klimatneitralitāti;

11. atzinīgi vērtē programmas InvestEU lomu IEIP īstenošanā un darbībā un uzskata, ka tai 
vajadzētu būt Savienības zaļās, taisnīgās un noturīgās atveseļošanās centrā; tādēļ 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu palielināt programmas apjomu un darbības jomu; 
atzinīgi vērtē priekšlikumu programmas InvestEU ietvaros izveidot Stratēģisko 
investīciju mehānismu, lai veicinātu ilgtspējīgas investīcijas svarīgās tehnoloģijās un 
vērtību ķēdēs;

12. norāda, ka Inovāciju fondam un Modernizācijas fondam būtu jāsniedz ievērojams 
ieguldījums ilgtspējīgā pārejā, un īpaši atzinīgi vērtē to, ka Modernizācijas fonds ir 
paredzēts tam, lai atbalstītu ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanā 10 dalībvalstīs 
ar zemākajiem ienākumiem, un tādēļ tas ir svarīgs instruments taisnīgas pārejas 
nodrošināšanai;

13. atbalsta Komisijas novatorisko pieeju, norādot, ka arī ES budžeta ieņēmumu daļa 
veicinās klimata mērķu sasniegšanu;

14. atkārtoti apstiprina savu iepriekšējo nostāju par to, kur varētu smelties jaunos pašu 
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resursus, un aicina Komisiju ierosināt tādus jaunus pašu resursus, kas atbilstu būtiskiem 
ES mērķiem, tostarp mērķiem klimata pārmaiņu novēršanas un vides aizsardzības jomā; 
tādēļ prasa ieviest jaunus pašu resursus, kuru pamatā būtu emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsoļu ieņēmumi, iemaksa par nepārstrādātajiem plastmasas iepakojuma 
atkritumiem, jaunais oglekļa ievedkorekcijas mehānisms, kopējā konsolidētā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāze vai tās iepriekšējā versija, kuras pamatā ir lielo uzņēmumu 
darbības, digitālo uzņēmumu nodoklis un finanšu darījumu nodeva;

Monetārās un finanšu iestādes; kā veicināt zaļā kursa īstenošanu

15. atzinīgi vērtē Eiropas Investīciju bankas (EIB) centienus pārskatīt savu aizdevumu 
politiku enerģētikas jomā un 50 % no savām darbībām veltīt klimatrīcībai un vides 
ilgtspējai; aicina EIB apņemties īstenot ilgtspējīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, 
vienlaikus ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgo energoresursu struktūru un īpašu uzmanību 
pievēršot nozarēm un reģioniem, kurus pārkārtošanās skar visvairāk;

16. atzīst valsts attīstību veicinošu banku un iestāžu un starptautisko finanšu iestāžu (SFI) 
svarīgo lomu ilgtspējīgu projektu finansēšanā, kas tādā veidā veicina Parīzes nolīguma 
mērķu sasniegšanu;

17. atgādina ECB priekšsēdētāja paziņojumu par to, ka ECB atbalsta taksonomijas 
pilnveidošanu, kā iespēju veicināt vides apsvērumu iekļaušanu centrālās bankas 
portfeļos; aicina ECB izvērtēt iespēju iekļaut ilgtspējas kritērijus savā nodrošinājuma 
sistēmā un ikgadējā stresa testēšanā, vienlaikus izvērtējot veidus, kā virzīt aizdevumus 
uz ieguldījumiem enerģētikas pārkārtošanā un atjaunot ilgtspējīgu ekonomiku pēc 
Covid-19 krīzes;

Privāto ieguldījumu mobilizēšana ilgtspējīgai atveseļošanai

18. atbalsta atjaunotu ilgtspējīga finansējuma stratēģiju; uzsver, ka ir vajadzīgs ES 
ekomarķējums finanšu produktiem, ES zaļo obligāciju standarts (EU GBS) un ticamāki, 
salīdzināmāki un pieejamāki dati par ilgtspēju, kas iegūti, saskaņojot ilgtspējas rādītājus 
un izveidojot publisku ilgtspējas datu reģistru;

19. uzsver sociālo mērķu integrāciju ilgtspējas satvarā, tostarp izvērtējot taksonomijas 
darbības jomas paplašināšanu un izstrādājot ES sociālo obligāciju standartu;

20. uzsver pārvaldības mērķu integrāciju ilgtspējas satvarā, tostarp ar papildu balsstiesībām 
ilgtermiņa akcionāriem, atalgojuma struktūru reformu un fiduciārajiem pienākumiem 
augstākā līmeņa vadībai, kā arī obligātu ziņošanu par ilgtspēju un uzticamības pārbaudi 
finanšu iestādēm un lieliem uzņēmumiem; atzinīgi vērtē ilgtspējīgas korporatīvās 
pārvaldības iniciatīvas sagatavošanu;

21. atgādina, ka investīcijas neilgtspējīgās ekonomiskajās darbībās var radīt balasta aktīvus 
ar bloķējošu ietekmi; uzskata, ka šis risks nav pietiekami integrēts kredītreitingos un 
prudenciālajās sistēmās;

Ilgtspējīgu publisko investīciju veicināšana krīzes laikā

22. prasa ieviest ilgtspējīgas publiskās investīcijas veicinošu satvaru, lai sasniegtu Eiropas 
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zaļajā kursā noteiktos mērķus, taču uzsver, ka neviens izvēlētais finansēšanas modelis 
nedrīkst apdraudēt publisko finanšu ilgtspēju Eiropas Savienībā; atbalsta priekšsēdētājas 
izpildvietnieka V. Dombrovska apņemšanos izpētīt, kā taksonomiju var izmantot 
publiskajā sektorā; prasa, lai publiskais atbalsts aviosabiedrībām tiktu izmantots 
ilgtspējīgā un efektīvā veidā;

23. atgādina, ka Eiropas pusgads ir sistēma, kas izveidota tam, lai ES dalībvalstis varētu 
koordinēt savu budžeta un ekonomikas politiku; uzskata, ka tas varētu veicināt Eiropas 
zaļā kursa, Eiropas sociālo tiesību pīlāra un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
īstenošanu; uzskata, ka IAM vajadzētu būt ES politikas veidošanas procesa pamatā;

24. atzīmē, ka atveseļošanas un izturētspējas plāni balstīsies uz kopīgām ES prioritātēm; 
šajā sakarībā uzsver Eiropas zaļo kursu un Eiropas sociālo tiesību pīlāru; vēlas iekļaut 
prioritātes tādās jomās kā nodarbinātība, prasmes, izglītība, pētniecība, inovācija un 
veselība, kā arī jomās, kas saistītas ar uzņēmējdarbības vidi, tostarp valsts pārvaldi un 
finanšu nozari;

25. atbalsta maksātspējas atbalsta instrumentu, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus vienotajā tirgū un “pārkārtošanās plānu” ieviešanu dažiem uzņēmumiem, lai 
palielinātu to darbību ilgtspēju; uzskata, ka sabiedrība var prasīt pretatlīdzību par 
uzņēmumiem sniegto atbalstu; uzskata, ka pārkārtošanās plānus būtu jānosaka par 
obligātiem uzņēmumiem, kas vēlas saņemt valsts atbalstu vai ES līmeņa atbalstu, 
izņemot gadījumus, kad ir skaidrs, ka tie neiesaistās videi vai sabiedrībai kaitīgās 
darbībās; mudina Komisiju apstiprināt tikai tādus pārejas plānus, ar kuriem uzņēmumus 
virza uz klimatneitrālu un aprites ekonomiku, būtiski nekaitējot citiem vides vai 
sociālajiem mērķiem;

26. aicina Komisiju pārskatīt Enerģētikas nodokļu direktīvu un koordinēt aviācijas 
degvielas nodokli, ko arī varētu iekļaut ES budžetā;

27. vēlas, lai tiktu nodrošināts, ka visi pasākumi taisnīgi veicinātu atveseļošanos pēc 
koronavīrusa un pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku; cenšas pastiprināt cīņu pret krāpšanu 
nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un agresīvu 
nodokļu plānošanu; aicina Komisiju izveidot to ES dalībvalstu melno sarakstu, kuras 
atvieglo nodokļu apiešanu; prasa nodrošināt ES līmeņa koordināciju, lai nepieļautu, ka 
privātpersonas un uzņēmumi veic agresīvu nodokļu plānošanu; šajā sakarībā vēlas 
izstrādāt vērienīgu stratēģiju uzņēmējdarbības aplikšanai ar nodokļiem 21. gadsimtā;

28. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.


