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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor a 
Hospodářský a měnový výbor jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, které přijmou, 
začlenily tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise o investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(SEIP)(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit spravedlivý a vhodně řízený přechod 
k odolné a udržitelné společnosti; zdůrazňuje, že udržitelné financování z veřejných i 
soukromých zdrojů bude hrát pro Unii a členské státy klíčovou úlohu při dosahování 
cílů Zelené dohody pro Evropu v oblasti klimatu a energetiky, včetně revidovaných cílů 
v oblasti klimatu, energetiky a biologické rozmanitosti do roku 2030 a do roku 2050, a 
při naplňování závazků, které Unie přijala v rámci Pařížské dohody, Úmluvy o 
biologické rozmanitosti a cílů udržitelného rozvoje, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků; považuje za zásadní, aby investiční plán umožňoval 
dodatečné investice se skutečnou přidanou hodnotou, vytvářel udržitelná zelená 
pracovní místa a usnadňoval tržní financování;

2. bere na vědomí revidovaný návrh příštího víceletého finančního rámce (VFR), který 
vychází ze Zelené dohody pro Evropu; očekává, že zvýšení bude úměrné zelené 
transformaci na klimaticky neutrální, sociálně a ekologicky odolné, genderově vyvážené 
a inkluzivní hospodářství a cílům, jež budou stanoveny v právních předpisech v oblasti 
klimatu; domnívá se, že nový VFR by měl vyčlenit dostatečné finanční prostředky na 
podporu těch politik, které přispívají k dosažení cílů v oblasti klimatu a životního 
prostředí a cílů udržitelného rozvoje;

3. konstatuje, že financování Zelené dohody pro Evropu by měl doplňovat soubor nových 
vlastních zdrojů EU; navrhuje, aby jakékoli budoucí zavedení nových vlastních zdrojů 
EU bylo zaměřeno mimo jiné na financování mitigačních a adaptačních opatření a na 
dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů Unie v oblasti klimatu, energetiky 
a životního prostředí, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu a jak vyžadují 
závazky přijaté v rámci Pařížské dohody; vyzývá Komisi, aby posoudila možné nové 
finanční zdroje pro transformaci, které jsou environmentálně i sociálně udržitelné;

4. zdůrazňuje, že mezi výdaji VFR je třeba stanovit priority;

5. zdůrazňuje význam většího hospodářského růstu při usnadňování nezbytných investic 
pro přeměnu hospodářství;

6. vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní návrh na přezkum jednotlivých částek 
vyčleněných na investiční plán pro udržitelnou Evropu a jeho strategii pro udržitelné 
investice s cílem zohlednit investiční potřeby pro adaptační opatření nebo jiné výzvy v 
oblasti životního prostředí, jako je biologická rozmanitost, a aby zvážila veřejné 
investice potřebné k řešení sociálních nákladů přechodu a nákladů vyplývajících 
z nečinnosti;

7. zdůrazňuje, že snížení našeho vlivu na volně žijící živočichy a ochrana a obnova 
biologické rozmanitosti by pomohly zabránit vzniku nového zoonotického onemocnění, 
jako je COVID-19; je přesvědčen, že v zájmu posílení odolnosti našich společností by 
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měly Unie a členské státy podstatně zvýšit veřejné financování přírody a zajistit, aby 
plány a opatření na podporu oživení a odolnosti podléhaly náročnému a závaznému 
testování podle zásady „neškodit“;

8. zavazuje se ke spravedlivému, rovnému a udržitelnému oživení po krizi způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze daňových poplatníků budou skutečně investovány do 
budoucnosti, nikoli do minulosti, zavazuje se, že bude usilovat o oživení, které podmíní 
fiskální expanzi zajištěním přechodu na udržitelné a oběhové hospodářství a zvýšením 
odolnosti společností a ekosystémů, které zajistí uplatňování zásady „neškodit“ 
stanovené v Zelené dohodě pro Evropu ve všech plánech na podporu oživení, které 
bude využívat veřejné a soukromé finanční prostředky v udržitelných odvětvích a 
projektech v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a podnítí další investice, přičemž 
žádné prostředky nebudou směřovat do odvětví s vysokými emisemi, a které bude 
prioritně volit řešení inspirovaná přírodou, což povede k vytváření zelených pracovních 
míst a ke zlepšení životních podmínek pro všechny v rámci mezí naší planety; zavazuje 
se, že bude usilovat o oživení, které bude ve finančním systému a ve všech aspektech 
veřejné politiky a infrastruktury zohledňovat klimatická rizika a příležitosti a další 
environmentální ukazatele a které bude jednoznačně vylučovat jakoukoli přímou i 
nepřímou podporu fosilních paliv v plánu oživení a uplatňovat zásadu „znečišťovatel 
platí“; vyzývá členské státy, aby do 30. června 2021 vypracovaly vnitrostátní strategie 
pro postupné ukončení podpory fosilních paliv, včetně nepřímých dotací a kapacitních 
mechanismů; zdůrazňuje, že zelená transformace musí být sociálně udržitelná a neměla 
by prohloubit energetickou a palivovou chudobu; je přesvědčen, že náklady na renovace 
za účelem dosažení lepší energetické účinnosti by neměly nést domácnosti s nízkými 
příjmy;

9. zdůrazňuje, že k tomu, aby se Unie odhodlaně vydala cestou ke klimatické neutralitě a 
udržitelnému, sociálně spravedlivému a odolnému oživení z pandemie COVID-19, jsou 
zapotřebí značné veřejné a soukromé investice; vyzývá Komisi, aby nejpozději do 
konce tohoto roku zveřejnila pokyny týkající se posouzení odolnosti vůči změně 
klimatu u všech finančních prostředků získaných v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení a poskytovaných prostřednictvím unijních programů; vyzývá Komisi, 
aby na podporu poskytovanou třetím zemím v rámci oživení po pandemii COVID-19 
uplatňovala stejné zásady, jako uplatňuje na plány na podporu oživení v EU;

10. připomíná sdělení Komise o plánu na podporu oživení Evropy (COM (2020)0456), 
které podporuje ambiciózní zelenou transformaci na klimaticky neutrální ekonomiku 
prostřednictvím financování v rámci nástroje Next Generation EU; zdůrazňuje, že první 
plán na podporu oživení musí být v souladu s Pařížskou dohodou, a proto vyzývá 
Komisi, aby zajistila, aby veřejné investice uskutečněné prostřednictvím nástroje Next 
Generation EU respektovaly zásadu „neškodit“, aby investice související s klimatem 
byly v souladu s nařízením o taxonomii EU a aby vnitrostátní plány na podporu oživení 
odpovídaly vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a změny klimatu;

11. zdůrazňuje, že je vědecky prokázáno vzájemné propojení mezi zdravotní, 
environmentální a klimatickou krizí, které souvisí zejména s důsledky změny klimatu a 
ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémů; připomíná, že zdravotní a sanitární krize, 
jako je například pandemie COVID-19, vyžadují, aby EU jako globální hráč 
uplatňovala komplexní strategii zaměřenou na to, aby tyto jevy nevedly k narušením 
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klimatu, jako jsou extrémní výkyvy počasí, prostřednictvím řešení problémů, které 
zapříčiňují jejich vznik, a prosazováním integrovaného přístupu při naplňování cílů 
udržitelného rozvoje; vyzývá proto EU, aby v rámci mechanismů financování Zelené 
dohody posílila investice do politik v oblasti řízení rizik, zachování ekosystémů, 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;

12. trvá na tom, že veškeré investice a financování za podpory EU musí podléhat nařízení o 
taxonomii EU se všezahrnujícími ukazateli udržitelnosti, včetně zásady „výrazně 
neškodit“, a ustanovením Pařížské dohody;

13. připomíná, že podle nařízení o taxonomii musí Komise do konce roku 2020 přijmout 
akt v přenesené pravomoci, který bude obsahovat technická screeningová kritéria pro 
činnosti, které významným způsobem přispívají ke zmírnění změny klimatu nebo 
přizpůsobení se této změně; vyzývá Komisi, aby zveřejnila, které části výdajů Unie jsou 
v souladu s taxonomií EU a se zásadou „výrazně neškodit“, včetně jejího sociálního 
rozměru; vyzývá Komisi, aby do 21. června 2021 přijala aktualizovanou metodiku 
sledování pro monitorování a vykazování trendů týkajících se kapitálových toků 
směrem k udržitelným investicím podle taxonomie EU;

14. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila a určila, které činnosti výrazně poškozují udržitelnost 
životního prostředí, v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2020/852 a s 
doporučeními Evropské centrální banky a sítě centrálních bank a regulačních orgánů 
pro ekologizaci finančního systému (NFGS);

15. trvá na tom, aby zásada „neškodit“ obsažená v Zelené dohodě pro Evropu byla 
uplatňována ve všech plánech na podporu oživení;

16. připomíná, že investice v rámci facility na podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu se zásadou „neškodit“; zdůrazňuje, že investice související s klimatem by měly 
být v souladu s taxonomií EU a že vnitrostátní plány na podporu oživení by měly 
odpovídat vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a změny klimatu;

17. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby nový VFR nepodporoval činnosti, které by vedly 
k uvíznutí aktiv škodlivých pro cíle Unie v oblasti klimatu a životního prostředí 
s ohledem na životní cyklus těchto aktiv, ani do nich neinvestoval;

18. opakuje svůj požadavek, aby alespoň 40 % celkových investic v rámci programu 
InvestEU přispívalo k cílům v oblasti klimatu a životního prostředí, přičemž všechny 
způsobilé investice v rámci programu InvestEU by měly být v souladu s Pařížskou 
dohodou, včetně cíle teplotního nárůstu do 1,5 oC, a se zásadou taxonomie EU „výrazně 
neškodit“; je přesvědčen, že mezera v oblasti zeleného financování je překonatelná;

19. trvá na tom, že žádný projekt, který není v souladu s cíli EU v oblasti klimatu a 
životního prostředí, zejména s cílem omezit globální nárůst teploty na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí, by neměl být způsobilý získat prostředky 
z programu InvestEU;

20. zdůrazňuje, že lepší energetická účinnost budov má klíčovou úlohu pro umožnění 
přechodu na uhlíkově neutrální společnost; zdůrazňuje, že renovace energeticky 
náročných budov vyžaduje významné množství investic s cílem snížit jejich 
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energetickou náročnost a tím i jejich klimatickou a environmentální stopu; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že investiční plán pro udržitelnou Evropu by měl mobilizovat 
investice nezbytné pro rozsáhlou vlnu renovací;

21. připomíná, že řízení, zachování, přizpůsobení a obnova mořských a pobřežních 
ekosystémů a biologické rozmanitosti mají pro boj proti změně klimatu a pro dosažení 
klimatické neutrality zásadní význam a že v této oblasti jsou zapotřebí významné 
investice; zdůrazňuje, že udržitelná modrá ekonomika, včetně udržitelného rybolovu, 
mořských obnovitelných zdrojů energie, čisté námořní dopravy a udržitelného 
cestovního ruchu, mají nezanedbatelný význam pro dosažení větší sociální a územní 
odolnosti; vyzývá proto EU, aby toto strategické odvětví náležitě zohlednila ve svém 
investiční plánu pro udržitelnou Evropu;

22. vítá navrhované navýšení Fondu pro spravedlivou transformaci; zdůrazňuje, že v rámci 
investičního plánu pro udržitelnou Evropu se bude úsilí Unie potvrzující ekonomické 
a sociální příležitosti přechodu ke klimatické neutralitě v energeticky náročných 
regionech a odvětvích EU řídit mechanismem pro spravedlivou transformaci;

23. vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechny územní plány transformace vyloučí jakékoli 
investice, které nelze považovat za udržitelné v souladu s taxonomií EU a zásadou 
„významně nepoškozovat“, a aby nejpozději do roku 2050 stanovila konkrétní milníky a 
harmonogramy pro dosažení klimatické neutrality;

24. konstatuje, že i s velkým množstvím finančních prostředků nejsou dostupné finanční 
prostředky neomezené; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby vytvořila pevný rámec 
pro větší kontrolu, ověřování, srovnávání a vykazování výdajů souvisejících s klimatem 
a životním prostředím ve všech finančních nástrojích investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu, aby bylo zajištěno efektivní vynakládání přidělených prostředků a aby byla EU 
schopna naplňovat své závazky; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh, který v budoucím VFR stanoví závaznou harmonizovanou metodiku pro 
transparentní a spolehlivé vyúčtování výdajů na oblast klimatu a biologické 
rozmanitosti; vyzývá Komisi, aby do konce roku 2024 provedla posouzení s cílem 
zhodnotit výdaje na klima a životní prostředí v rámci nástroje Next Generation EU a 
VFR a s cílem nalézt případné mezery v oblasti zeleného financování; vyzývá Evropský 
účetní dvůr, aby pravidelně kontroloval provádění cíle zaměřeného na výdaje v oblasti 
ochrany klimatu v příštím období VFR, jak stanovila Komise;

25. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost rozšíření využití taxonomie k řízení a sledování 
výdajů na klima a životní prostředí ve veškerém veřejném financování EU včetně 
nového VFR, programu InvestEU, nástroje Next GenerationEU, nástroje na podporu 
solventnosti, facility na podporu oživení a odolnosti a finančních prostředků EIB;

26. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na rozšíření využití taxonomie EU na veřejný 
sektor a aby stanovila kritéria pro zadávání zelených a udržitelných veřejných zakázek 
pro členské státy s cílem minimalizovat jejich environmentální stopu a vyvinula 
integrované výkaznictví a účetní standardy s cílem integrovat ukazatele udržitelnosti, 
taxonomii EU a vhodný mechanismus ověřování a auditu;

27. vyzývá Komisi, aby revidovala pravidla státní podpory, případně včetně zavedení 
dočasného rámce v reakci na krizi COVID-19 s cílem zajistit větší veřejnou podporu 
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pro Zelenou dohodu pro Evropu, a podmínila státní podporu souladem s cíli Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí; konstatuje, že jakákoli revize pravidel pro státní 
podporu by měla být pečlivě uvážena, aby bylo zabráněno narušování hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu a aby byla při jakékoli další revizi zajištěna jeho integrita a 
rovné podmínky;

28. vyzývá Komisi, aby při schvalování žádosti členského státu o státní podporu v souladu s 
článkem 108 SFEU zahrnula do svého rozhodnutí ustanovení, že příjemci z odvětví s 
vysokými emisemi uhlíku musí přizpůsobit klimatické cíle a plány zelené transformace 
a prokázat soulad svého obchodního modelu a činností s cíli stanovenými v kapitole 2 
nařízení (EU) 2018/1999;

29. konstatuje, že přizpůsobení se změně klimatu dosud nebylo posouzeno a začleněno do 
údajů o klimatu ve VFR; vyzývá Komisi, aby od příjemců prostředků ze svých 
finančních nástrojů, kteří působí v odvětvích s vysokými emisemi, včetně projektů 
podporovaných EIB, požadovala provedení zátěžového testu adaptace na změnu 
klimatu; upozorňuje na to, že příjemci, kteří nevyhoví při zátěžovém testu adaptace na 
změnu klimatu, nejsou způsobilí čerpat prostředky z finančních nástrojů Unie; 
zdůrazňuje, že Komise by měla na základě strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu a údajů Evropské agentury pro životní prostředí poskytnout příjemcům pokyny, 
jak dosáhnout souladu investičního projektu s požadavky na adaptaci na změnu klimatu; 
zdůrazňuje, že takové pokyny jsou potřebné pro odpovídající uplatňování kritérií 
stanovených v nařízení (EU) 2020/852;

30. vyzývá Komisi, aby rozšířila proces evropského semestru tím, že doplní současný 
přístup založený na fiskální a rozpočtové kázni, o klimatickou a environmentální 
disciplínu, aniž by byl oslaben evropský semestr; vyzývá proto Komisi, aby 
vypracovala nový klimatický ukazatel, který by odrážel hospodářské ukazatele, a to s 
cílem vyhodnotit případný rozdíl mezi strukturou rozpočtů členských států a scénářem 
rozvoje každého rozpočtu 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 pro snižování 
klimatického dluhu v rámci evropského semestru;

31. zdůrazňuje, že ekologická hlediska a rizika mohou být začleněna do ročních rozpočtů a 
střednědobých plánů členských států prostřednictvím srovnávání jejich postupů 
sestavování zeleného rozpočtu; vyzývá Komisi, aby usnadnila výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy, pokud jde o úlohu veřejných investic při provádění 
Zelené dohody pro Evropu;

32. zdůrazňuje, že je třeba odstranit překážky pro veřejné investice ve prospěch přechodu 
na uhlíkově neutrální ekonomiku; připomíná, že podporuje kvalifikované zacházení s 
veřejnými investicemi, které jsou v souladu s daňovou politikou; vítá závazek Komise 
revidovat stávající pravidla Paktu o stabilitě a růstu s ohledem na doporučení Evropské 
fiskální rady; zdůrazňuje, že v rámci Paktu o stabilitě a růstu lze vyžadovat dodatečnou 
flexibilitu, která umožní investice do mitigačních a adaptačních opatření v oblasti 
změny klimatu a spravedlivě a inkluzivně podpoří členské státy při přechodu ke 
klimatické neutralitě;
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33. domnívá se, že budoucí obnovená strategie EU pro udržitelné financování je 
významnou příležitostí k urychlení přechodu k udržitelnějším retailovým investicím; 
vyzývá proto Komisi, aby navrhla nezbytná legislativní opatření s cílem motivovat 
občany k investicím do udržitelného financování, a to na základě kritérií stanovených v 
nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic1;

34. vyzývá Komisi, aby provedla reformu směrnice o podávání nefinančních zpráv, při 
zohlednění specifické situace MSP, s cílem zajistit, aby veškeré příslušné společnosti 
působící v odvětvích s vysokými emisemi uhlíku, podávaly zprávu a zveřejnily své cíle 
v oblasti snižování emisí uhlíku s cílem dosáhnout souladu s Pařížskou dohodou; 
vyzývá Komisi, aby zajistila začlenění rizik souvisejících s biologickou rozmanitostí, 
dopadů a závislostí do příslušných právních předpisů EU, včetně směrnice o podávání 
nefinančních zpráv, aktů v přenesené pravomoci nařízení o zveřejňování informací a 
dalších příslušných právních předpisů týkajících se podniků a financí;

35. vyzývá Komisi, aby zajistila, že veškeré budoucí dluhopisy na obnovu garantované 
rozpočtem EU budou vydávány v souladu s normou EU pro zelené dluhopisy, na 
základě taxonomie EU a zásady nepůsobit žádné významné škody;

36. vyzývá k posílení úlohy EIB a Evropského investičního fondu (EIF) při financování 
transformace; zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost kritériím pro oblast 
klimatu, životního prostředí a sociálního zabezpečení, jimiž se řídí udržitelné investice 
ze strany EIB a EIF, a to na základě zásady „neškodit; vítá novou politiku EIB v oblasti 
poskytování energetických úvěrů a vyzývá tuto instituci, aby jako součást svého plánu 
pro oblast klimatu 2021–2025 vypracovala jasnou a transparentní metodiku s využitím 
taxonomie, aby se zajistilo, že všechny financované projekty budou v souladu s 
teplotním cílem 1,5 °C stanoveným v Pařížské dohodě, a to v souladu s přechodem na 
klimaticky neutrální ekonomiku a zásadou „neškodit“, pokud jde o biologickou 
rozmanitost a ekosystémy; očekává, že zbývajících 50 % portfolia EIB bude respektovat 
zásadu „neškodit“;

37. připomíná, že podle mandátu ECB by měla její hospodářská politika přispívat k 
dosahování cílů Unie stanovených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii; vyzývá proto 
ECB, aby pokračovala v přezkumu strategie v oblasti měnové politiky s cílem co 
nejdříve zastavit financování hospodářských činností, které mají negativní dopad na 
environmentální nebo sociální cíle; vyzývá ECB, aby zhodnotila proveditelnost 
začlenění kritérií v oblasti udržitelnosti do svého rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby směřování úvěrů k investicím do energetické 
transformace a opětovného vybudování udržitelné ekonomiky po krizi způsobené 
pandemií COVID-19; připomíná závazek ECB využívat v relevantních případech pro 
tato opatření taxonomii EU;

38. vyzývá evropské orgány dohledu (ESA), aby spolu s příslušnými vnitrostátními orgány 
urychleně postupovaly při každoročních zátěžových testech v oblasti klimatu ve 
finančních institucích, na něž dohlížejí, jak je v současnosti projednáváno zejména v 
rámci sítě centrálních bank a regulačních orgánů pro ekologizaci finančního systému, s 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).
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cílem pochopit, kde a v jakém rozsahu se finanční rizika související s klimatem účastní 
portfolií příslušných finančních institucí EU;

39. vyzývá Komisi, aby podstatně navýšila finanční prostředky na technickou pomoc v 
rámci Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) a dalších příslušných fondů 
s cílem zajistit, aby technická pomoc dosáhla 1 % celkové částky, která má být 
vynaložena; vyzývá Komisi, aby zaměřila technickou pomoc na projekty a odvětví s 
nejvyšší přidanou hodnotou v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, odolnosti, 
zejména řešení inspirovaná přírodou, která mohou zároveň přinést zmírnění změny 
klimatu, přizpůsobení se změně klimatu i výhody v oblasti biologické rozmanitosti.
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