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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora
(2020/2058(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo – Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor (COM(2020)0021),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640) in resolucije na to temo z dne 15. januarja 20201,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 2. maja 2018 za uredbo Sveta o določitvi 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0322) ter 
spremenjenega predloga z dne 28. maja 2020 (COM(2020)0443) skupaj s spremenjenim 
predlogom z dne 28. maja 2020 za sklep Sveta o sistemu virov lastnih sredstev 
Evropske unije (COM(2018)0445),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom Čas za Evropo: 
obnova in priprava za naslednjo generacijo (COM(2020)0456) in s tem povezanih 
zakonodajnih predlogov,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/410 z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 
2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih 
naložb ter Sklepa (EU) 2015/18142, ki vključuje sklad za modernizacijo in sklad za 
inovacije,

– ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o pošteni obdavčitvi v 
digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu: BEPS 2.05,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
2 UL L 76, 19.3.2018, str. 3.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0102.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
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okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje7,

– ob upoštevanju končnega poročila in priporočil skupine na visoki ravni za lastna 
sredstva,

– ob upoštevanju končnega poročila strokovne skupine na visoki ravni za financiranje 
trajnostne rasti,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o akcijskem načrtu EU za 
financiranje trajnostne rasti (COM(2018)0097),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. maja 2018 o trajnostni mobilnosti v mestih8,

– ob upoštevanju gospodarske napovedi Komisije (pomlad 2020),

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve v skladu s členom 58 Poslovnika,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za 
promet in turizem, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in Odbora za kulturo in 
izobraževanje,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne 
zadeve (A9-0000/2020),

1. pozdravlja naložbeni načrt za trajnostno Evropo, saj je osrednjega pomena pri 
zagotavljanju uspeha zelenega dogovora in prehoda na bolj trajnostno in odporno 
gospodarstvo; 

2. pozdravlja načrt Komisije za oživitev evropskega gospodarstva, v središču katerega je 
evropski zeleni dogovor; se strinja s temeljnim načelom, da bodo javne naložbe 
spoštovale prisego o neškodljivosti; poudarja, da bi bilo treba z nacionalnimi načrti za 
oživitev gospodarstva in povečanje odpornosti v EU do leta 2030 zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov za 50–55 % glede na leto 1990 in do leta 2050 doseči podnebno 
nevtralnost;

3. poudarja, da bo EU uspešna pri doseganju podnebne nevtralnosti le, če bodo na voljo 
primerna sredstva;

4. dvomi, da bo naložbeni načrt za trajnostno Evropo v sedanji obliki omogočil 
mobilizacijo 1 bilijona EUR do leta 2030, saj so obeti za gospodarstvo po krizi zaradi 
covida-19 slabi; poziva Komisijo, naj poskrbi za popolno preglednost v zvezi z 
vprašanji financiranja, na primer v zvezi z optimističnim učinkom vzvoda ali 
nejasnostjo glede ekstrapolacije nekaterih zneskov; se prav tako sprašuje, kako bo novi 

7 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0124.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0215.
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večletni finančni okvir, kakor ga je Komisija predlagala v spremenjenih predlogih 27. in 
28. maja 2020, omogočil uresničitev ciljev naložbenega načrta za trajnostno Evropo;

5. želi biti prepričan, da se bodo sredstva iz naložbenega načrta za trajnostno Evropo na 
ravni EU in nacionalni ravni namenila najobetavnejšim politikam in programom na 
področju boja proti podnebnim spremembam, in z veseljem pričakuje prihodnjo 
metodologijo Komisije za spremljanje podnebnih sprememb, ki bo ustrezno uporabljala 
merila iz taksonomije EU;

6. meni, da bi bilo treba pri javnem in zasebnem financiranju spoštovati taksonomijo EU 
in načelo, da se ne sme povzročiti znatna škoda, s čimer bi poskrbeli, da politike in 
sredstva EU, tudi iz proračuna EU, programov, ki se financirajo prek naslednje 
generacije EU, evropskega semestra in financiranja EIB, ne prispevajo k ciljem, 
projektom in dejavnostim, ki občutno ogrožajo socialne ali okoljske cilje;

7. poziva, naj se postopoma opustijo javne in zasebne naložbe v panogah, ki zelo 
onesnažujejo okolje oziroma so škodljive, zanje pa so na voljo ekonomsko izvedljive 
nadomestne rešitve, pri čemer je treba v celoti upoštevati pravico držav članic, da 
izberejo lastno mešanico energijskih virov;

Proračun EU: ciljno opredeljevanje, aktiviranje in usmerjanje finančnih sredstev 

8. poudarja, da ima proračun EU osrednjo vlogo pri izvajanju naložbenega načrta za 
trajnostno Evropo; ponavlja svoje dolgoletno stališče, da bi bilo treba nove pobude 
vedno financirati z novimi sredstvi, ne pa na račun drugih politik;

9. poudarja, da bi morala EU, če želi izpolniti svoje obveznosti iz Pariškega sporazuma, 
prispevek k podnebnim ciljem podkrepiti s tem, da bi iz proračuna EU namenila 
ambiciozen delež odhodkov boju proti podnebnim spremembam, pri tem pa preseči 
ciljno stopnjo porabe in v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira 2021–2027 
temu cilju nameniti vsaj 25 %, ta delež pa čim prej, a najpozneje do leta 2027 povečati 
na 30 %;

10. pozdravlja predlog o okrepitvi Sklada za pravični prehod, tudi z dodatnimi sredstvi iz 
naslednje generacije EU, in dveh dodatnih stebrov mehanizma za pravičen prehod, 
namreč namenske sheme v okviru sklada InvestEU in instrumenta za posojila v javnem 
sektorju, ki bosta pomagala ublažiti gospodarske posledice prehoda na podnebno 
nevtralnost v najbolj ranljivih regijah EU;

11. pozdravlja vlogo sklada InvestEU pri izvajanju in delovanju naložbenega načrta za 
trajnostno Evropo in meni, da bi moral biti v središču zelenega, pravičnega in stabilnega 
okrevanja Unije;  zato pozdravlja predlog Komisije za povečanje obsega in razširitev 
področja uporabe programa; pozdravlja predlog, da bi se v okviru InvestEU ustanovil 
instrument za strateške naložbe, s katerim bi se spodbujale trajnostne naložbe v ključne 
tehnologije in vrednostne verige;

12. ugotavlja, da bi morala sklad za inovacije in sklad za modernizacijo bistveno prispevati 
k trajnostnemu prehodu, in pozdravlja zlasti dejstvo, da je sklad za modernizacijo 
zasnovan tako, da podpira naložbe za izboljšanje energetske učinkovitosti v 10 državah 
članicah z nizkimi dohodki, zato je pomembno orodje za zagotavljanje pravičnega 
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prehoda;

13. podpira inovativni pristop Komisije, ki je navedla, da bo proračun EU tudi na 
prihodkovni strani prispeval k uresničevanju podnebnih ciljev;

14. znova potrjuje svoje stališče v zvezi s kandidati za nova lastna sredstva in poziva 
Komisijo, naj predlaga nova lastna sredstva, ki bodo ustrezala bistvenim ciljem EU, 
vključno z bojem proti podnebnim spremembam in varstvom okolja; zato poziva, naj se 
uvedejo novi viri lastnih sredstev, ki bi temeljili na prihodkih iz dražb v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, prispevku za nereciklirano odpadno plastično embalažo, 
prihodnjem mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, skupni konsolidirani osnovi 
za davek od prihodkov pravnih oseb ali predhodnem prispevku na podlagi poslovanja 
velikih podjetij, davku za digitalna podjetja in davku za finančne transakcije;

Monetarne in finančne institucije – omogočanje izvajanja zelenega dogovora

15. pozdravlja, da si Evropska investicijska banka (EIB) prizadeva spremeniti posojilno 
politiko na področju energije in 50 % dejavnosti posvetiti podnebnim ukrepom in 
okoljski trajnosti; poziva EIB, naj se zaveže k trajnostnemu prehodu na podnebno 
nevtralnost, pri tem pa upošteva različne mešanice energijskih virov držav članic in 
posebno pozornost nameni sektorjem in regijam, ki jih je prehod najbolj prizadel;

16. se zaveda, kako pomembno vlogo imajo nacionalne spodbujevalne banke in institucije 
ter mednarodne finančne institucije pri financiranju trajnostnih projektov, s čimer 
prispevajo k doseganju ciljev iz Pariškega sporazuma;

17. spominja na izjavo predsednika ECB, da ECB podpira razvoj taksonomije, da bi se 
olajšala vključitev okoljskih vidikov v portfelje centralnih bank; poziva ECB, naj oceni, 
ali bi bilo mogoče vključiti trajnostna merila v okvir za zavarovanje in letno testiranje 
izjemnih situacij, pri tem pa poišče načine za usmerjanje posojil v naložbe v energetski 
prehod in obnovo trajnostnega gospodarstva po koncu krize zaradi covida-19;

Iskanje zasebnih naložb za trajnostno okrevanje gospodarstva

18. podpira obnovljeno strategijo za trajnostno financiranje; poudarja, da so potrebni znak 
EU za okolju prijazne finančne produkte, standard EU za zelene obveznice ter 
zanesljivejši, lažje primerljivi in dostopnejši podatki o trajnosti, pridobljeni z 
uskladitvijo kazalnikov trajnosti in vzpostavitvijo javnega registra podatkov o trajnosti;

19. vztraja pri vključevanju socialnih ciljev v trajnostni okvir, tudi z oceno razširitve 
področja uporabe taksonomije in oblikovanjem standarda EU za socialne obveznice;

20. vztraja, da je treba v trajnostni okvir vključiti cilje upravljanja, med drugim z dodatnimi 
glasovalnimi pravicami za dolgoročne delničarje, reformo struktur prejemkov in 
fiduciarnih obveznosti za najvišje vodstvo ter obveznim poročanjem o trajnosti in 
potrebno skrbnostjo za finančne institucije in velika podjetja; pozdravlja pripravo 
pobude za trajnostno upravljanje podjetij;

21. opozarja, da lahko naložbe v nevzdržne gospodarske dejavnosti povzročijo nasedle 
naložbe z učinki vezave; meni, da to tveganje ni v ustrezni meri zajeto v bonitetnih 
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ocenah in okvirih;

Spodbujanje trajnostnih javnih naložb v krizah

22. poziva k uvedbi okvira, ki bo omogočal doseganje ciljev iz evropskega zelenega 
dogovora s trajnostnimi javnimi naložbami, pri čemer poudarja, da izbrani model 
financiranja nikakor ne sme ogroziti vzdržnosti javnih financ v EU; podpira zavezo 
izvršnega podpredsednika Dombrovskisa, da bo preučil, kako bi bilo mogoče 
taksonomijo uporabiti v javnem sektorju; poziva, naj se javna pomoč letalskim družbam 
uporabi trajnostno in učinkovito;

23. opozarja, da je evropski semester okvir, s katerim države članice EU usklajujejo 
proračunske in gospodarske politike; meni, da bi lahko poenostavil izvajanje 
evropskega zelenega dogovora, evropskega stebra socialnih pravic in ciljev OZN za 
trajnostni razvoj; meni, da bi morali biti cilji trajnostnega razvoja v središču procesa 
oblikovanja politik EU;

24. ugotavlja, da bodo načrti za sanacijo in povečanje odpornosti temeljili na skupnih 
prednostnih nalogah EU; v zvezi s tem spominja na evropski zeleni dogovor in evropski 
steber socialnih pravic; želi, da se opredelijo prednostne naloge na področjih, kot so 
zaposlovanje, znanja in spretnosti, izobraževanje, raziskave in inovacije ter zdravje, pa 
tudi na področjih, povezanih s poslovnim okoljem, vključno z javno upravo in 
finančnim sektorjem;

25. podpira, da se bodo z instrumentom za podporo solventnosti ustvarili enaki konkurenčni 
pogoji na enotnem trgu in da se bo z uvedbo načrtov prehoda za nekatere družbe 
povečala trajnostnost njihovih dejavnosti; meni, da lahko družba zahteva vračilo v 
zameno za podporo podjetjem; meni, da bi morali biti načrti prehoda obvezni za 
podjetja, ki zaprosijo za državno pomoč ali pomoč na ravni EU, razen če je jasno, da se 
ne ukvarjajo z dejavnostmi, ki so škodljive za okolje ali zdravje; poziva Komisijo, naj 
odobri le načrte prehoda, s katerimi se bodo podjetja usmerila na pot podnebno 
nevtralnega in krožnega gospodarstva, ne da bi pri tem bistveno škodovala drugim 
okoljskim ali socialnim ciljem;

26. poziva Komisijo, naj pregleda direktivo o obdavčitvi energije in uskladi sprejetje davka 
na kerozin, ki bi se lahko stekal v proračun EU;

27. želi, da bodo vsi pravično prispevali k okrevanju gospodarstva po pandemiji 
koronavirusa in k prehodu na trajnostno gospodarstvo; poziva k okrepitvi boja proti 
davčnim goljufijam, davčnim utajam, izogibanju davkom ter agresivnemu davčnemu 
načrtovanju; poziva Komisijo, naj pripravi črni seznam držav članic EU, ki omogočajo 
izogibanje davkom; poziva k usklajevanju na ravni EU, da bi posameznikom in 
družbam preprečili agresivno davčno načrtovanje; si v zvezi s tem prizadeva za 
ambiciozno strategijo na področju obdavčitve podjetij v 21. stoletju;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


