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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský 
a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. vřele vítá, že politické pokyny pro nadcházející Komisi (2019–2024) stanoví zásadu, 
podle níž budou do procesu evropského semestru začleněny cíle udržitelného rozvoje 
OSN, a že tento přístup se odráží také v pověřovacích dopisech určených komisaři pro 
hospodářství a výkonným místopředsedům zodpovědným za Zelenou dohodu pro 
Evropu, resp. „hospodářství ve prospěch lidí“;

2. vítá, že sdělení Komise činí ze Zelené dohody pro Evropu motor hospodářské strategie 
EU umožňující nasměrovat Unii na správnou cestu ke klimatické neutralitě, která vede 
přes spravedlivou a inkluzivní transformaci podpořenou investicemi do zelených 
technologií a udržitelných řešení, s cílem vytvářet nová pracovní místa a nový 
udržitelný růst, který bude respektovat omezené možnosti naší planety a současně 
přinášet výhody občanům a podnikům v EU; 

3. vítá, že zpráva o roční strategii pro udržitelný růst na rok 2020 mění zaměření procesu 
evropského semestru a do popředí hospodářské a sociální politiky staví udržitelnost a 
dobré životní podmínky občanů, a to zejména díky novému oddílu, který byl vytvořen 
ve zprávě pro rok 2020 a zaměřuje se na udržitelnost; vítá skutečnost, že Komise 
uznala, že hospodářský růst není cílem sám o sobě a že hospodářství musí pracovat ve 
prospěch lidí a planety; konstatuje, že evropský semestr by se měl více zaměřovat na 
environmentální udržitelnost tím, že členským státům pomůže identifikovat oblasti, v 
nichž jsou strukturální reformy a investice vedoucí k udržitelnému hospodářskému 
modelu nejvíce zapotřebí;

4. v této souvislosti konstatuje, že koordinace makroekonomických politik členských států 
je mj. jedním z klíčových nástrojů pro zajištění toho, aby bylo dosaženo cílů Zelené 
dohody pro Evropu, obzvláště pak klimatické neutrality do roku 2050;

5. zdůrazňuje, že aby bylo možné dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a energetiky v 
souladu se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody, je nutné s konečnou platností 
oddělit využívání energie a zdrojů od hospodářského růstu;

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila evropský semestr tím, že doplní stávající přístup, 
vycházející z fiskální a rozpočtové kázně, kázní klimatickou a environmentální, aniž by 
tím byl oslaben stávající proces hospodářské správy EU; vyzývá proto Komisi, aby 
vypracovala nový klimatický ukazatel, který by odrážel hospodářské ukazatele a 
vyhodnocoval by případný nesoulad mezi rozpočtem členských států a scénářem jejich 
rozvoje odpovídajícím pařížským cílům; zdůrazňuje, že tento ukazatel je nezbytný pro 
to, aby členským státům poskytoval odhad jejich teplotní trasy v rámci Pařížské 
dohody, a umožňoval tak vydávání doporučení týkajících se snižování klimatického 
dluhu v rámci rozšířeného evropského semestru;

7. zdůrazňuje, že je třeba odstranit překážky, které brání veřejným investicím ve prospěch 
této transformace; zdůrazňuje, že je třeba vycházet z účetních metod uplatňovaných u 
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soukromých investic, které umožňují rozložit investiční náklady v čase; vyzývá tudíž 
Komisi, aby posoudila možnost zavést účetní systém pro odpis investic, který by se 
vztahoval na veřejné investice a který by umožnil specifické zacházení s veřejnými 
investicemi dodržujícími taxonomii s cílem rozložit příslušné náklady na celý životní 
cyklus souvisejících veřejných investic;

8. zdůrazňuje význam příspěvku členských států k dosahování cílů udržitelného rozvoje a 
jeho potenciál pro zaměstnanost, neboť tento příspěvek vytvoří nová pracovní místa v 
odvětví služeb a rozvine udržitelné produkty a trhy;

9. plně souhlasí s Komisí, že daně a dotace by měly podporovat přechod na „zelenou“ 
ekonomiku; vyzývá Komisi, aby vydala ctižádostivá doporučení pro jednotlivé země s 
cílem podpořit vnitrostátní daňové reformy a urychlit postupné odstraňování dotací na 
fosilní paliva, aby se podpořil přechod na „zelenou“ ekonomiku;

10. zdůrazňuje význam strukturovaného a systematického dialogu s národními parlamenty a 
občanskou společností na vnitrostátní úrovni s cílem posilovat u aktérů pocit osobní 
odpovědnosti.
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