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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – ako financovať zelenú dohodu
(2020/2058(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. januára 2020 s názvom Investičný plán pre 
udržateľnú Európu – Investičný plán európskej zelenej dohody (COM(2020)0021),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640) a na uznesenie Parlamentu o tejto veci z 15. januára 20201,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec 
na roky 2021 až 2027, ktorý predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)0322), a na 
zmenený návrh z 28. mája 2020 (COM(2020)0443), spolu so zmeneným návrhom 
rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov Európskej únie z 28. mája 2020 
(COM(2020)0445),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre Európu: 
náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie (COM(2020)0456) a na 
súvisiace legislatívne návrhy,

– so zreteľom na smernicu (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 
2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do 
nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/18142, ktorej súčasťou je 
modernizačný fond a inovačný fond;

– so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom 
rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o spravodlivom zdaňovaní v 
digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.05,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
2 Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2018, s. 3.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
4 Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.
5 Prijaté texty, P9_TA(2019)0102.
6 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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vlastných zdrojoch a pláne obnovy7,– so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania 
skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje,

– so zreteľom na záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre udržateľné 
financovanie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2018 s názvom Akčný plán EÚ: 
Financovanie udržateľného rastu (COM(2018)0097),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. mája 2018 o udržateľných financiách8,

– so zreteľom na hospodárske prognózy Európskej komisie: jar 2020,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske 
a menové veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre životné prostredie, Výboru pre verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci 
(A9-0000/2020),

1. víta investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý má zásadný význam pre zabezpečenie 
úspechu zelenej dohody a prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie hospodárstvo; 

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý predložila Komisia a ktorého ústredným prvkom je 
európska zelená dohoda; schvaľuje základnú zásadu, že verejné investície sa budú riadiť 
sľubom „neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány pre obnovu a odolnosť by mali EÚ 
priviesť na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 50 
% až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutrálnosť;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude závisieť od 
primeranosti financovania;

4. kladie si otázku, či investičný plán pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť v otázkach financovania, ako je 
optimistický pákový efekt alebo nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami niektorých 
súm; okrem toho si kladie otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla Komisia vo svojich 
revidovaných návrhoch z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie cieľov investičného 
plánu pre udržateľnú Európu;

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

https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/agri
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5. želá si zabezpečiť, aby finančné prostriedky z investičného plánu pre udržateľnú 
Európu, na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky a programy s 
najvyšším potenciálom prispieť k boju proti zmene klímy, a so záujmom očakáva 
nadchádzajúcu metodiku Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude primerane používať 
kritériá stanovené taxonómiou EÚ;

6. domnieva sa, že verejné a súkromné financie by mali dodržiavať taxonómiu EÚ a 
zásadu „výrazne nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby politiky a financovanie EÚ 
vrátane rozpočtu EÚ, programov financovaných prostredníctvom nástroja Next 
Generation EU, európskeho semestra a financovania EIB neprispievali k cieľom, 
projektom a činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú sociálne alebo environmentálne 
ciele;

7. vyzýva na postupné ukončenie verejných a súkromných investícií do vysoko 
znečisťujúcich a škodlivých priemyselných odvetví, pre ktoré existujú ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy, a to pri plnom rešpektovaní práv členských štátov na výber 
energetického mixu;

Rozpočet EÚ: zameranie, aktivácia a podpora finančných zdrojov 

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu EÚ pri realizácii investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; opätovne zdôrazňuje svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy by mali byť 
vždy financované z dodatočných prostriedkov a nemali by negatívne ovplyvňovať iné 
politiky;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody by sa 
príspevok EÚ k cieľom v oblasti klímy mal opierať o ambiciózny podiel výdavkov v 
rozpočte EÚ súvisiacich s klímou, ktorý by presahoval cieľové úrovne výdavkov aspoň 
o 25 % v období VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a najneskôr do roku 2027 o 
30 %;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných prostriedkov z nástroja Next Generation EU, 
a ďalšie dva piliere Mechanizmu spravodlivej transformácie, konkrétne osobitnú 
schému v rámci Programu InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor, ktoré prispejú 
k zmierneniu hospodárskych dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite na 
najzraniteľnejšie regióny v EÚ;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri vykonávaní a fungovaní investičného plánu pre 
udržateľnú Európu a domnieva sa, že by mal byť v centre ekologického, spravodlivého 
a odolného oživenia Únie; víta preto návrh Komisie na zvýšenie veľkosti a rozsahu 
programu; víta návrh na vytvorenie Nástroja pre strategické investície v rámci 
Programu InvestEU na účely podpory udržateľných investícií do kľúčových technológií 
a hodnotových reťazcov;

12. konštatuje, že inovačný fond a modernizačný fond by mali významne prispieť k 
udržateľnej transformácii, a víta najmä to, že modernizačný fond je určený na podporu 
investícií na zlepšenie energetickej účinnosti v 10 nízkopríjmových členských štátoch, a 
preto je dôležitým nástrojom na zabezpečenie spravodlivej transformácie;
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13. podporuje inovatívny prístup Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ prispeje k 
dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej strany;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu pozíciu týkajúcu sa možností nových vlastných 
zdrojov a vyzýva Komisiu, aby navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú zodpovedať 
základným cieľom EÚ vrátane boja proti zmene klímy a ochrany životného prostredia; 
žiada preto zavedenie nových vlastných zdrojov založených na príjmoch z aukcií v 
rámci systému obchodovania s emisiami, poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb alebo prekurzore 
založenom na operáciách veľkých podnikov, dani pre digitálne spoločnosti a dani z 
finančných transakcií;

Menové a finančné inštitúcie – umožnenie vykonávania zelenej dohody

15. víta úsilie Európskej investičnej banky (EIB) o revíziu svojej politiky poskytovania 
úverov v oblasti energetiky a vyčlenenie 50 % svojich operácií na opatrenia v oblasti 
klímy a na udržateľnosť životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa zaviazala k 
udržateľnému prechodu na klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom rôzne energetické 
mixy členských štátov a venovala osobitnú pozornosť odvetviam a regiónom, ktoré sú 
najviac postihnuté týmto prechodom;

16. uznáva dôležitú úlohu národných podporných bánk a inštitúcií a medzinárodných 
finančných inštitúcií pri financovaní udržateľných projektov, čím prispievajú k 
dosahovaniu cieľov Parížskej dohody;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie ako 
spôsob uľahčenia začlenenia environmentálnych aspektov do portfólií centrálnych 
bánk; vyzýva ECB, aby posúdila uskutočniteľnosť začlenenia kritérií udržateľnosti do 
svojho rámca pre kolaterál a do svojho ročného stresového testovania a zároveň aj 
spôsoby smerovania poskytovania úverov na investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania udržateľného hospodárstva v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19;

Mobilizácia súkromných investícií pre udržateľné oživenie

18. podporuje obnovenú stratégiu udržateľného financovania; zdôrazňuje potrebu 
environmentálnej značky EÚ pre finančné produkty, normy EÚ pre zelené dlhopisy, ako 
aj spoľahlivejších, porovnateľnejších a prístupnejších údajov o udržateľnosti získaných 
harmonizáciou ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením verejného registra údajov o 
udržateľnosti;

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov do rámca udržateľnosti, a to aj prostredníctvom 
posúdenia rozšírenia rozsahu taxonómie a vypracovania normy EÚ pre dlhopisy so 
sociálnym vplyvom;

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych povinností pre vrcholový manažment, povinného 
podávania správ o udržateľnosti a náležitej starostlivosti pre finančné inštitúcie a veľké 
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podniky; víta prípravu iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie spoločností;

21. pripomína, že investície do neudržateľných hospodárskych činností môžu viesť k 
uviaznutým aktívam s účinkom zablokovania; domnieva sa, že toto riziko nie je 
dostatočne zahrnuté do úverových ratingov a prudenciálnych rámcov;

Podpora udržateľných verejných investícií v čase krízy

22. žiada, aby sa zaviedol podporný rámec pre verejné udržateľné investície na dosiahnutie 
cieľov stanovených v európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, že zvolený model 
financovania nesmie ohroziť udržateľnosť verejných financií v EÚ; podporuje záväzok 
výkonného podpredsedu Dombrovskisa preskúmať možnosti využitia taxonómie vo 
verejnom sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre letecké spoločnosti využívala 
udržateľným a efektívnym spôsobom;

23. pripomína, že európsky semester je rámcom pre členské štáty EÚ na koordináciu 
svojich rozpočtových a hospodárskych politík; vyjadruje presvedčenie, že by mohol 
uľahčiť vykonávanie európskej zelenej dohody, Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja; domnieva sa, že ciele udržateľného rozvoja 
by mali byť v centre procesu tvorby politík EÚ;

24. konštatuje, že plány oživenia a odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných priorít EÚ; v 
tejto súvislosti poukazuje na európsku zelenú dohodu a Európsky pilier sociálnych práv; 
žiada začleniť priority do oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, vzdelávanie, výskum 
a inovácie a zdravie, ale aj do oblastí týkajúcich sa podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

25. podporuje Nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý vyrovná podmienky na 
jednotnom trhu, a zavedenie „plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s cieľom zvýšiť 
udržateľnosť ich činností; domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať o protiplnenie, ak 
podnikom poskytuje podporu; domnieva sa, že plány prechodu by mali byť povinné pre 
spoločnosti, ktoré žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na úrovni EÚ, pokiaľ nie je 
jasné, že nevykonávajú environmentálne alebo sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie plány prechodu, ktoré privedú podniky na cestu 
ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu bez toho, aby výrazne 
poškodzovali akékoľvek iné environmentálne alebo sociálne ciele;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala smernicu o zdaňovaní energie a koordinovala daň z 
kerozínu, ktorá by tiež mohla ísť do rozpočtu EÚ;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci rovnocenne prispeli k oživeniu po koronavírusovej kríze a 
k prechodu na udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, aby vytvorila čiernu listinu členských štátov 
EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa daňovým povinnostiam; žiada koordináciu na úrovni 
EÚ s cieľom zabrániť agresívnemu daňovému plánovaniu zo strany jednotlivcov a 
podnikov; v tejto súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu zdaňovania podnikov pre 21. 
storočie;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a vládam a parlamentom 
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členských štátov.


