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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a 
Pactului verde
(2020/2058(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 intitulată „Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă, Planul de investiții din cadrul Pactului verde 
european”, (COM(2020)0021),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic 
european (COM(2019)0640) și rezoluția sa din 15 ianuarie 20201 referitoare la acesta,

– având în vedere propunerea Comisiei din 2 mai 2018 de regulament al Consiliului de 
stabilire a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 
(COM(2018)0322) și propunerea modificată din 28 mai 2020 (COM(2020)0443), 
împreună cu propunerea modificată din 28 mai 2020 de decizie privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene (COM(2018)0445),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Acum este 
momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru 
noua generație” (COM(2020)0456) și propunerile legislative care o însoțesc,

– având în vedere Directiva (UE) 2018/410 din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 
2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii 
investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/18142, care include fondul pentru 
modernizare și fondul pentru inovare,

– având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul 
financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui 
acord3,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor 
cetățenilor4,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2019 „Echitatea fiscală într-o economie 
digitalizată și globalizată: BEPS 2.0”5,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
2 JO L 76, 19.3.2018, p. 3.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
5 Texte adoptate, P9_TA(2019)0102.



PE650.587v01-00 4/8 PR\1203936RO.docx

RO

pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale6,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar 
multianual, resursele proprii și planul de redresare7,– având în vedere raportul final și 
recomandările Grupului la nivel înalt privind resursele proprii,

– având în vedere raportul final al Grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea 
durabilă,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan de acțiune: 
finanțarea creșterii durabile” (COM(2018)0097),

– având în vedere rezoluția sa din 29 mai 2018 referitoare la finanțele sustenabile8,

– având în vedere previziunile economice europene elaborate de Comisie: primăvara 
2020,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și 
Comisiei pentru cultură și educație,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A9-0000/2020),

1. salută Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol central în 
asigurarea succesului Pactului verde și al tranziției către o economie mai durabilă și mai 
rezilientă; 

2. salută Planul european de redresare economică al Comisiei Europene, care are ca nucleu 
Pactul verde european; sprijină principiul de bază conform căruia investițiile publice vor 
respecta angajamentul de a nu cauza prejudicii; subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 50 % 
până la 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 în comparație cu 1990 și 
a neutralității climatice până în 2050;

3. subliniază că succesul UE în îndeplinirea obiectivului neutralității climatice va depinde 
de caracterul adecvat al finanțării;

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de miliarde 

6 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
7 Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
8 Texte adoptate, P8_TA(2018)0215.

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home/highlights
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EUR până în 2030, având în vedere perspectivele economice negative generate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19; solicită Comisiei să asigure o transparență 
deplină în ceea ce privește aspectele legate de finanțare, cum ar fi perspectiva optimistă 
a efectului de pârghie preconizat sau lipsa de claritate în extrapolările anumitor sume; în 
plus, pune sub semnul întrebării modul în care noul CFM, așa cum a fost propus de 
Comisie în propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 2020, ar permite realizarea 
obiectivelor SEIP;

5. dorește să se asigure că finanțarea din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel național, 
este direcționată către politicile și programele cu cel mai mare potențial de a contribui la 
combaterea schimbărilor climatice și așteaptă cu interes viitoarea metodologie a 
Comisiei de urmărire a schimbărilor climatice, utilizând adecvat criteriile stabilite de 
taxonomia UE;

6. consideră că finanțarea publică și privată ar trebui să adere la taxonomia UE și la 
principiul de a nu cauza prejudicii semnificative, pentru a se asigura că politicile și 
finanțarea UE, inclusiv bugetul UE, programele finanțate prin instrumentul Next 
Generation EU, prin semestrul european și finanțarea BEI nu contribuie la obiectivele, 
proiectele și activitățile care afectează în mod semnificativ obiective sociale sau de 
mediu;

7. solicită eliminarea treptată a investițiilor publice și private în industrii foarte poluante și 
nocive pentru care există alternative fezabile din punct de vedere economic, cu 
respectarea deplină a drepturilor statelor membre de a-și alege mixul energetic;

Bugetul UE: orientarea, activarea și catalizarea resurselor financiare 

8. subliniază rolul central al bugetului UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea sa 
poziție conform căreia noile inițiative ar trebui să fie finanțate întotdeauna prin alocări 
suplimentare și nu ar trebui să afecteze negativ alte politici;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Acordului de la 
Paris, contribuția UE la obiectivele climatice ar trebui să se bazeze pe alocarea unei 
părți ambițioase de cheltuieli legate de climă în bugetul UE, care să depășească 
nivelurile de cote de cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe parcursul perioadei CFM 
2021-2027 și de 30 % cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027;

10. salută propunerea de a suplimenta Fondul pentru o tranziție justă (JTF), inclusiv cu 
fonduri suplimentare din partea instrumentului Next Generation EU și cu cei doi piloni 
suplimentari ai Mecanismului pentru o tranziție justă, și anume un program special în 
cadrul InvestEU și o facilitate de împrumut pentru sectorul public, care va contribui la 
atenuarea efectelor economice ale tranziției către neutralitatea climatică asupra celor 
mai vulnerabile regiuni din UE;

11. salută rolul InvestEU în punerea în aplicare și funcționarea SEIP și consideră că acesta 
ar trebui să se afle în centrul redresării economice, ecologice, echitabile și reziliente a 
Uniunii; salută, ca urmare, propunerea Comisiei de a crește dimensiunea programului și 
domeniul său de aplicare; salută propunerea de a crea o facilitate de investiții strategice 
în cadrul InvestEU, pentru a promova investiții durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;
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12. remarcă faptul că Fondul pentru inovare și Fondul pentru modernizare ar trebui să aducă 
o contribuție semnificativă la tranziția durabilă și salută în special faptul că Fondul 
pentru modernizare este conceput să sprijine investițiile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice în zece state membre cu venituri mai scăzute și este, așadar, un instrument 
important pentru asigurarea unei tranziții juste;

13. sprijină abordarea inovatoare a Comisiei, care afirmă că bugetul UE va contribui la 
realizarea obiectivelor climatice și prin veniturile sale;

14. își reafirmă poziția anterioară cu privire la candidații pentru noile resurse proprii și 
invită Comisia să propună noi resurse proprii care să corespundă obiectivelor esențiale 
ale UE, inclusiv lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului; solicită, 
prin urmare, introducerea de noi resurse proprii bazate pe veniturile din licitații ale 
sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, o contribuție pe deșeurile de 
ambalaje din plastic nereciclate, viitorul mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon, o bază fiscală consolidată comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Instituții monetare și financiare – cum să se facă posibilă punerea în practică a Pactului 
verde

15. salută eforturile Băncii Europene de Investiții (BEI) de a-și revizui politica de creditare 
a energiei și de a consacra 50 % din operațiunile sale acțiunilor climatice și durabilității 
mediului; invită BEI să se angajeze în direcția unei tranziții durabile către neutralitatea 
climatică, luând în considerare diferitele mixuri energetice ale statelor membre și 
acordând o atenție deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt cel mai afectate de 
tranziție;

16. recunoaște rolul important al băncilor și instituțiilor naționale de promovare și al 
instituțiilor financiare internaționale (IFI) în finanțarea proiectelor sustenabile, 
contribuind astfel la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris;

17. reamintește declarația președintelui BCE potrivit căreia BCE sprijină dezvoltarea unei 
taxonomii ca modalitate de facilitare a încorporării aspectelor legate de mediu în 
portofoliile băncilor centrale; invită BCE să evalueze fezabilitatea includerii criteriilor 
de durabilitate în cadrul său de norme privind garanțiile și în exercițiul său anual de 
simulare a crizei, evaluând, în același timp, modalitățile de orientare a creditării către 
investițiile în tranziție energetică și de reconstruire a unei economii durabile în urma 
crizei provocate de pandemia de COVID-19;

Mobilizarea investițiilor private pentru o redresare durabilă

18. sprijină o strategie reînnoită de finanțare durabilă; subliniază necesitatea creării unei 
etichete ecologice UE pentru produsele financiare, a unui standard UE privind 
obligațiunile ecologice, precum și a unor date mai fiabile, comparabile și accesibile în 
materie de durabilitate, obținute prin armonizarea indicatorilor de durabilitate și crearea 
unui registru public de date privind durabilitatea;

19. insistă asupra integrării obiectivelor sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv printr-o 
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evaluare a extinderii domeniului de aplicare a taxonomiei și a dezvoltării unui standard 
UE privind obligațiunile sociale;

20. insistă asupra integrării obiectivelor de guvernanță în cadrul de durabilitate, inclusiv 
prin acordarea de drepturi de vot suplimentare acționarilor pe termen lung, reformarea 
structurilor de remunerare și a obligațiilor fiduciare pentru managementul superior, 
precum și raportarea obligatorie privind durabilitatea și obligația de diligență pentru 
instituțiile financiare și marile corporații; salută pregătirea unei inițiative privind 
guvernanța corporativă durabilă;

21. reamintește că investițiile în activități economice nedurabile pot conduce la active 
depreciate cu efecte de blocare; consideră că acest risc este insuficient integrat în 
ratingurile de credit și în cadrele prudențiale;

Promovarea investițiilor publice durabile în vremuri de criză

22. solicită introducerea unui cadru favorabil pentru investițiile publice durabile în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite în Pactul verde european, dar subliniază că, indiferent de 
modelul de finanțare ales, acesta nu trebuie să submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din partea vicepreședintelui executiv al Comisiei 
Dombrovskis de a analiza modul în care taxonomia poate fi utilizată în sectorul public; 
solicită ca sprijinul din bugetul public acordat companiilor aeriene să fie utilizat în mod 
durabil și eficient;

23. reamintește că ciclul semestrului european este un cadru pentru coordonarea de către 
statele membre ale UE a politicilor lor bugetare și economice; consideră că acesta ar 
putea facilita punerea în aplicare a Pactului verde european, a pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); consideră 
că ODD ar trebui să se afle în centrul procesului de elaborare a politicilor UE;

24. remarcă faptul că planurile de redresare și de reziliență vor avea la bază priorități 
comune ale UE; evidențiază, în acest context, Pactul verde european și Pilonul european 
al drepturilor sociale; solicită includerea de priorități în domenii precum ocuparea forței 
de muncă, competențele, educația, cercetarea și inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv administrația publică și sectorul financiar;

25. sprijină Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pe piața unică, precum și introducerea unor „planuri de tranziție” 
pentru ca anumite întreprinderi să își sporească durabilitatea activităților; consideră că 
societatea poate solicita o contraprestație atunci când oferă sprijin întreprinderilor; 
consideră că planurile de tranziție ar trebui să fie obligatorii pentru societățile care 
solicită ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități dăunătoare pentru mediu sau societate; îndeamnă 
Comisia să aprobe planurile de tranziție care imprimă întreprinderilor o traiectorie 
ducând către o economie circulară și neutră din punctul de vedere al impactului asupra 
climei, fără a afecta alte obiective de mediu sau sociale;

26. invită Comisia să revizuiască Directiva privind impozitarea energiei și să coordoneze o 
taxă pe kerosen care ar putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul UE;
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27. dorește să se asigure că toată lumea contribuie echitabil la redresarea de după criza de 
COVID-19 și la tranziția către o economie durabilă; urmărește intensificarea luptei 
împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale și a 
planificării fiscale agresive; invită Comisia să creeze o listă neagră a statelor membre 
ale UE care facilitează evitarea obligațiilor fiscale; solicită o coordonare la nivelul UE 
pentru a evita planificarea fiscală agresivă din partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, o strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, precum și 
guvernelor și parlamentelor statelor membre.


