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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget og 
Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, de vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om "Investeringsplan for et bæredygtigt 
Europa" (COM(2020)0021), som har til formål at muliggøre en retfærdig og velforvaltet 
overgang til et modstandsdygtigt og bæredygtigt samfund; understreger, at både 
offentlig og privat bæredygtig finansiering vil spille en afgørende rolle for, at Unionen 
og medlemsstaterne når de miljø- og klimamål, der er fastsat i den europæiske grønne 
pagt, herunder de reviderede klima-, energi- og biodiversitetsmål for 2030 og 2050, og 
opfylde Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen, biodiversitetskonventionen og 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på grundlag af den bedste tilgængelige 
videnskab; finder det afgørende, at investeringsplanen åbner mulighed for yderligere 
investeringer med reel merværdi, skaber bæredygtige grønne job og fremmer 
markedsbaseret finansiering;

2. noterer sig det reviderede forslag til den næste flerårige finansielle ramme (FFR) med 
den europæiske grønne pagt i centrum; forventer en forøgelse, der står i et rimeligt 
forhold til den grønne omstilling til en klimaneutral, socialt og miljømæssigt robust, 
kønsafbalanceret og inkluderende økonomi og de mål, der skal fastsættes i klimaloven; 
mener, at der i den nye FFR bør afsættes tilstrækkelige midler til fremme af de 
politikker, der bidrager til opfyldelse af klima- og miljømålene og verdensmålene for 
bæredygtig udvikling;

3. bemærker, at finansieringen af den europæiske grønne pagt kan suppleres med en række 
nye egne EU-indtægter; foreslår, at en eventuel fremtidig indførelse af nye egne EU-
indtægter bl.a. kunne gå til finansiering af foranstaltninger til afbødning af og tilpasning 
til klimaændringerne og til at nå Unionens kort- og langsigtede klima-, energi- og 
miljømål, som er fastsat i den europæiske grønne pagt og bemyndiget i kraft af de 
forpligtelser, der er indgået i henhold til Parisaftalen; opfordrer Kommissionen til at 
foretage en vurdering af mulige nye finansielle midler til omstillingen, som både er 
miljømæssigt og socialt bæredygtige;

4. understreger behovet for prioritering blandt udgiftsområderne i FFR;

5. fremhæver vigtigheden af øget økonomisk vækst for at facilitere de nødvendige 
investeringer i den økonomiske omstilling.

6. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et ambitiøst forslag om at gennemgå de 
forskellige beløb, der er afsat til investeringsplanen for et bæredygtigt Europa og den 
tilhørende strategi for bæredygtige investeringer, med henblik på at tage højde for 
behovet for investeringer i klimatilpasning og andre miljømæssige udfordringer, f.eks. 
biodiversitet, samt til at overveje, hvilke offentlige investeringer der er nødvendige for 
at imødegå de sociale omkostninger ved omstillingen og omkostningerne ved ikke at 
gøre noget;

7. understreger, at vi ved at mindske vores indvirkning på vilde dyr og planter og beskytte 
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og genoprette biodiversitet kan bidrage til at forebygge nye zoonotiske sygdomme som 
covid-19; mener, at EU og medlemsstaterne for at gøre vores samfund mere 
modstandsdygtige bør øge den offentlige støtte til naturforvaltning væsentligt og sikre, 
at genopretnings- og resiliensplaner og beslægtede foranstaltninger underkastes en skrap 
og bindende test, der sikrer, at de ikke forvolder skade;

8. forpligter sig til en retfærdig, rimelig og bæredygtig genopretning efter 
coronaviruskrisen, der sikrer, at skatteydernes penge reelt investeres i fremtiden og ikke 
i fortiden, forpligter sig til en genopretning, der afhænger af en finanspolitisk 
ekspansion, som kan drive skiftet til en bæredygtig og cirkulær økonomi fremad og gøre 
samfund og økosystemer mere modstandsdygtige, og som sikrer, at princippet i den 
europæiske grønne pagt om ikke at gøre skade gælder for alle genopretningsplaner, som 
anvender offentlige og private midler til klima- og biodiversitetssikre bæredygtige 
sektorer og projekter og udløser yderligere investeringer, uden at der går penge til de 
mest udledende sektorer, samt til at prioritere naturbaserede løsninger, således at der 
skabes grønne job, og forbedre velfærden for alle inden for klodens grænser; forpligter 
sig til en genopretning, der integrerer klimarisici og -muligheder og andre 
miljøindikatorer i det finansielle system samt i alle aspekter af offentlig 
politikudformning og infrastruktur, og som tydeligt udelukker enhver direkte eller 
indirekte støtte til fossile brændsler i genopretningsplanen og anvender princippet om, 
at forureneren betaler; opfordrer medlemsstaterne til senest den 30. juni 2021 at 
udarbejde nationale strategier med tilsagn om at udfase støtten til fossile brændsler, 
herunder indirekte subsidier og kapacitetsmekanismer; understreger, at den grønne 
omstilling skal være socialt bæredygtig og ikke forværre problemerne med energi- og 
brændselsfattigdom; mener, at omkostningerne ved energieffektivitetsrenoveringer ikke 
bør bæres af lavindkomsthusstande;

9. understreger, at der er behov for væsentlige offentlige og private investeringer for 
virkelig at sende Unionen i retning af klimaneutralitet og en bæredygtig, socialt 
retfærdig og resilient genopretning efter covid-19-pandemien; opfordrer Kommissionen 
til senest ved årets udgang at offentliggøre retningslinjer for klimasikring af alle de 
midler, der rejses under EU's genopretningsinstrument og kanaliseres ud gennem EU's 
programmer; opfordrer Kommissionen til at anvende de samme principper som dem, 
der gælder for genopretningsplaner i EU, når der ydes støtte til tredjelande som led i 
genopretningen efter covid-19-pandemien;

10. minder om Kommissionens meddelelse om dens genopretningsplan for Europa 
(COM(2020)0456), som understøtter en ambitiøs grøn omstilling til en klimaneutral 
økonomi i kraft af finansiering under instrumentet Next Generation EU; understreger, at 
den første genopretningsplan skal tilpasses efter Parisaftalen, og opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre, at offentlige investeringer, der foretages gennem 
instrumentet Next Generation EU, overholder princippet om ikke at gøre skade, at 
klimarelaterede investeringer stemmer overens med EU's klassificeringsforordning, og 
at de nationale genopretningsplaner tilpasses de nationale energi- og klimaplaner;

11. understreger, at videnskaben har påvist den indbyrdes sammenhæng mellem kriser på 
sundheds-, miljø- og klimaområdet, navnlig i tilknytning til konsekvenserne af 
klimaændringerne og tabet af biodiversitet og økosystemer; minder om, at 
sundhedsmæssige og sanitære kriser som covid-19-pandemien kræver, at EU som 
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global aktør gennemfører en global strategi med sigte på at forhindre, at sådanne 
hændelser fører til klimamæssige forstyrrelser, f.eks. ekstreme vejrfænomener, ved at 
tage hånd om problemets rod og fremme en integreret tilgang til gennemførelse af 
verdensmålene for bæredygtig udvikling; opfordrer derfor EU til som en del af den 
grønne pagts finansieringsmekanismer at øge investeringerne i risikostyrings-, 
naturbeskyttelses-, afbødnings- og tilpasningspolitikker;

12. insisterer på, at alle EU-støttede investeringer og finansieringstiltag skal være underlagt 
EU's klassificeringsforordning med altomfattende bæredygtighedsindikatorer, herunder 
princippet om ikke at gøre alvorlig skade, og Parisaftalen;

13. minder om, at Kommissionen i henhold til klassificeringsforordningen inden udgangen 
af 2020 skal vedtage en delegeret retsakt, der indeholder tekniske screeningskriterier for 
aktiviteter, som bidrager væsentligt til afbødning af eller tilpasning til 
klimaændringerne; opfordrer Kommissionen til at oplyse, hvilken del af Unionens 
udgifter der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet og princippet om 
ikke at gøre alvorlig skade, herunder den sociale dimension heraf; opfordrer 
Kommissionen til senest den 21. juni 2021 at vedtage en opdateret sporingsmetode til 
overvågning og indberetning af tendenser med hensyn til kapitalstrømme i retning af 
bæredygtige investeringer i henhold til EU-klassificeringssystemet;

14. opfordrer Kommissionen til at vurdere og identificere aktiviteter, der i væsentlig grad 
skader den miljømæssige bæredygtighed, i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, 
litra a), i forordning (EU) 2020/852 og som anbefalet af Den Europæiske Centralbank 
og af netværket af centralbanker og tilsynsmyndigheders Network for Greening the 
Financial System;

15. fastholder, at princippet i den europæiske grønne pagt om ikke at gøre skade gælder for 
alle genopretningsplaner;

16. minder om, at investeringer under genopretnings- og resiliensfaciliteten skal respektere 
princippet om ikke at gøre skade; understreger, at klimarelevante investeringer bør være 
i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem, og at nationale 
genopretningsplaner bør tilpasses de nationale energi- og klimaplaner;

17. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den nye FFR ikke omfatter støtte til eller 
investeringer i aktiviteter, der vil medføre fastlåsning i aktiver, som er skadelige for 
Unionens klima- og miljømål i betragtning af aktivernes livscyklus;

18. gentager sit krav om, at mindst 40 % af de samlede investeringer under InvestEU-
programmet bør bidrage til klima- og miljømålene, og at alle støtteberettigede 
investeringer under InvestEU bør være i overensstemmelse med Parisaftalen, herunder 
temperaturmålet på 1,5 oC, og princippet i EU's klassificeringsforordning om ikke at 
gøre væsentlig skade; mener, at finansieringsunderskuddet til grønne investeringer kan 
overvindes;

19. insisterer på, at intet projekt, der er i strid med Unionens klima- og miljømål, navnlig 
målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C over det førindustrielle 
niveau, bør være støtteberettiget under InvestEU-programmet;
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20. fremhæver den afgørende betydning af forbedret energieffektivitet i bygninger for at 
muliggøre en succesfuld omstilling til et kulstofneutralt samfund; understreger, at der er 
behov for betydelige investeringsbeløb til renoveringen af energiintensive bygninger, så 
de opnår en bedre energimæssig ydeevne og derved minimerer deres klima- og 
miljømæssige fodaftryk; understreger i denne henseende, at investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør mobilisere de nødvendige investeringer til en massiv bølge af 
renoveringer;

21. minder om, at forvaltning, bevarelse, tilpasning og genopretning af marine økosystemer, 
kystøkosystemer og biodiversitet er afgørende for at tackle klimaændringerne og opnå 
klimaneutralitet, og at der er behov for store investeringer på dette område; 
understreger, at en bæredygtig blå økonomi, herunder bæredygtigt fiskeri, vedvarende 
havenergi, ren søtransport og bæredygtig turisme, spiller en vigtig rolle i omstillingen til 
større samfundsmæssig og territorial resiliens; opfordrer derfor til, at EU tager behørigt 
hensyn til denne strategiske sektor i investeringsplanen for et bæredygtigt Europa;

22. bifalder den foreslåede forøgelse af Fonden for Retfærdig Omstilling; fremhæver, at 
mekanismen for retfærdig omstilling under investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa vil stå i spidsen for Unionens indsats for at give de økonomiske og sociale 
muligheder i omstillingen til klimaneutralitet konkret form i EU's energiintensive 
regioner og sektorer;

23. opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen territoriale omstillingsplaner omfatter 
investeringer, der ikke betragtes som bæredygtige i henhold til EU-
klassificeringssystemet og princippet om ikke at gøre alvorlig skade, og til at fastsætte 
konkrete milepæle og tidsfrister for opnåelse af klimaneutralitet senest i 2050;

24. bemærker, at de disponible midler – selv i tilfælde af et ambitiøst finansieringsniveau – 
ikke er ubegrænsede; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at etablere en 
solid ramme for øget overvågning, klima- og miljøsikring, benchmarking og 
rapportering af klima- og miljørelaterede udgifter i alle finansieringsinstrumenter under 
investeringsplanen for et bæredygtigt Europa med henblik på at sikre effektiviteten af 
de tildelte midler, og at EU er på rette vej mod at opfylde sine forpligtelser; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til om nødvendigt at forelægge et forslag, der fastsætter en 
bindende, harmoniseret metode til en gennemsigtig og solid regnskabsaflæggelse for 
klima- og biodiversitetsrelaterede udgifter under den fremtidige FFR; opfordrer 
Kommissionen til inden udgangen af 2024 at foretage en vurdering af de klima- og 
miljømæssige udgifter, der er afholdt under instrumentet Next Generation EU og EU's 
flerårige finansielle ramme, med henblik på at identificere potentielle huller i den 
grønne finansiering; anmoder Den Europæiske Revisionsret om regelmæssigt at 
revidere gennemførelsen af målet for klimaudgifter i den næste FFR-periode som 
angivet af Kommissionen;

25. opfordrer Kommissionen til at vurdere mulighederne for at udvide anvendelsen af EU-
klassificeringssystemet til at spore klima- og miljørelaterede udgifter i alle EU's 
offentlige midler, herunder den nye FFR, InvestEU, instrumentet Next Generation EU, 
solvensstøtteinstrumentet, genopretnings- og resiliensfaciliteten og midler fra Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB);
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26. anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag om at udvide anvendelsen af EU-
klassificeringssystemet til den offentlige sektor og fastsætte kriterier for grønne og 
bæredygtige offentlige indkøb, så medlemsstaterne kan minimere deres miljømæssige 
fodaftryk, og udvikle integrerede rapporterings- og regnskabsstandarder med henblik på 
at integrere bæredygtighedsindikatorer og EU-klassificeringssystemet samt en passende 
kontrol- og revisionsmekanisme;

27. opfordrer Kommissionen til at revidere statsstøttereglerne, herunder de midlertidige 
rammebestemmelser, der blev indført som reaktion på krisen i covid-19-krisen, alt efter 
hvad der er nødvendigt for at muliggøre større støtte i befolkningen til den europæiske 
grønne pagt og sikre, at statsstøtte er betinget af, at EU's klima- og miljømål opfyldes; 
bemærker, at enhver revision af statsstøttereglerne bør udformes omhyggeligt med 
henblik på at undgå konkurrenceforvridning på det indre marked og sikre dets integritet 
og lige konkurrencevilkår i forbindelse med en fremtidig revision;

28. opfordrer Kommissionen til, når den godkender en anmodning om statsstøtte fra en 
medlemsstat i overensstemmelse med artikel 108 i TEUF, i sin afgørelse at indføje 
bestemmelser om, at støttemodtagere i kulstofintensive sektorer skal tilslutte sig 
klimamålene og køreplanerne for den grønne omstilling og vise, hvordan deres 
virksomhedsmodel og -aktiviteter er tilpasset målene i kapitel 2 i forordning (EU) 
2018/1999;

29. bemærker, at tilpasning til klimaændringerne endnu ikke er vurderet og indarbejdet i 
FFR-klimatallene; opfordrer Kommissionen til at anmode modtagere af midler fra dens 
finansielle instrumenter i sektorer med høje emissioner, herunder projekter, der støttes 
af EIB, om at gennemføre en stresstest med hensyn til klimatilpasning; pointerer, at 
støttemodtagere, der ikke består stresstesten med hensyn til klimatilpasning, ikke er 
berettiget til at modtage støtte fra Unionens finansielle instrument; understreger, at 
Kommissionen med udgangspunkt i EU-strategien om tilpasning til klimaændringerne 
og Det Europæiske Miljøagenturs data bør vejlede støttemodtagere om, hvordan et 
investeringsprojekt bringes i overensstemmelse med kravene om klimatilpasning; 
understreger nødvendigheden af, at der i forbindelse med denne vejledning gøres 
behørig brug af de kriterier, der er fastsat i forordning (EU) 2020/852;

30. opfordrer Kommissionen til at udvide det europæiske semester ved at supplere den 
aktuelle tilgang, som er baseret på finanspolitisk og budgetmæssig disciplin, med klima- 
og miljømæssig disciplin, uden at der sker en udvanding af semestret; opfordrer derfor 
Kommissionen til at udvikle en ny klimaindikator, som en pendant til de økonomiske 
indikatorer, til brug ved vurdering af misforholdet mellem strukturen i 
medlemslandenes budgetter og fremskridtene i retning af et scenarie, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen, for de enkelte nationale budgetter; fremhæver 
behovet for denne indikator for at give medlemsstaterne en indikation af deres kurs med 
hensyn til at opfylde Parisaftalens temperaturmål og således gøre det muligt at 
fremsætte henstillinger om nedbringelse af klimagælden inden for rammerne af det 
udvidede europæiske semester;

31. peger på, at miljøhensyn og -risici kan indarbejdes i medlemsstaternes årsbudgetter og 
midtvejsplaner gennem fastsættelse af benchmarks for deres grønne budgetpraksisser; 
opfordrer Kommissionen til at facilitere medlemsstaternes udveksling af bedste praksis 
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med hensyn til offentlige investeringers rolle i forbindelse med gennemførelsen af den 
europæiske grønne pagt;

32. understreger, at det er nødvendigt at nedbryde de barrierer, der hindrer offentlige 
investeringer til fordel for omstillingen til en kulstofneutral økonomi; minder om sin 
støtte til en kvalificeret behandling af offentlige investeringer, der er i 
overensstemmelse med klassificeringssystemet; glæder sig over Kommissionens tilsagn 
om at revidere de nuværende regler for stabilitets- og vækstpagten under hensyntagen til 
henstillingerne fra Det Europæiske Finanspolitiske Råd; understreger, at der kan være 
behov for yderligere fleksibilitet under stabilitets- og vækstpagten for at muliggøre 
investeringer i afbødning af og tilpasning til klimaændringerne og støtte 
medlemsstaterne i den grønne omstilling til klimaneutralitet på en retfærdig og 
inkluderende måde;

33. mener, at den fremtidige fornyede EU-strategi for bæredygtig finansiering er en 
væsentlig mulighed for at fremskynde omstillingen til mere bæredygtig 
detailinvestering; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte forslag om de 
nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at tilskynde borgerne 
til at investere i bæredygtig finansiering på grundlag af kriterierne i forordning (EU) 
2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer1;

34. opfordrer Kommissionen til at reformere direktivet om offentliggørelse af 
ikkefinansielle oplysninger for at tage højde for SMV'ers særlige situation, således at 
det sikres, at alle relevante virksomheder, som opererer i kulstofintensive sektorer, 
indberetter og offentliggør deres mål for emissionsreduktion, med henblik på at rette ind 
efter Parisaftalen; opfordrer Kommissionen til at sikre, at biodiversitetsrelaterede risici, 
virkninger og afhængigheder indarbejdes i den relevante EU-lovgivning, herunder 
direktivet om offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger, de delegerede retsakter 
under oplysningsforordningen og anden relevant selskabslovgivning og lovgivning på 
det finansielle område;

35. opfordrer Kommissionen til at sikre, at eventuelle fremtidige EU-støttede 
genopretningsobligationer udstedes i overensstemmelse med EU-standarden for grønne 
obligationer, EU-klassificeringssystemet og princippet om ikke at gøre væsentlig skade;

36. opfordrer til en styrkelse af EIB's og Den Europæiske Investeringsfonds (EIF's) rolle i 
finansieringen af omstillingen; understreger, at der bør være særligt fokus på kriterierne 
for sikring af klima- og miljøhensyn og af hensynet til sociale forhold, som – med 
udgangspunkt i princippet om ikke at gøre væsentlig skade – er styrende for EIB's og 
EIF's investeringer i bæredygtighed; bifalder EIB's nye lånepolitik på energiområdet og 
opfordrer banken til som led i dens "klimabankkøreplan" for 2021-2025 at udvikle en 
klar og gennemskuelig metode ved brug af klassificeringssystemet med henblik på at 
sikre, at alle projekter, der finansieres, er rettet ind efter Parisaftalens temperaturmål på 
1,5 °C i overensstemmelse med omstillingen til en klimaneutral økonomi og princippet 
om ikke at gøre skade på biodiversitet og økosystemer; forventer, at de resterende 50 % 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).
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af EIB's portefølje overholder princippet om ikke at gøre skade;

37. minder om, at ECB's økonomiske politik ifølge bankens mandat bør bidrage til 
opfyldelsen af Unionens mål som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske 
Union; opfordrer derfor ECB til at gå hastigt videre med revisionen af sin 
pengepolitiske strategi for snarest muligt at bringe finansieringen af økonomiske 
aktiviteter, som er til skade for miljømæssige eller sociale mål, til ophør; opfordrer ECB 
til at foretage en vurdering af, hvordan bæredygtighedskriterier kan integreres i bankens 
rammer for sikkerhedsstillelse, dens indkøb af aktiver og dens målrettede 
refinansieringstransaktioner, og samtidig foretage en vurdering af metoder til at styre 
udlån i retning af investeringer i energiomstilling med henblik på at genopbygge en 
bæredygtig økonomi i kølvandet på covid-19; minder om ECB's forpligtelse til at 
anvende EU-klassificeringssystemet på disse foranstaltninger, hvor det er relevant;

38. opfordrer de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) til, sammen med de nationale 
kompetente myndigheder omgående at påbegynde årlige klimastresstest af de finansielle 
institutioner, som de fører tilsyn med, hvilket aktuelt bliver drøftet, navnlig i 
centralbankernes og tilsynsmyndighedernes Network for Greening the Financial System 
(NGFS), med henblik på at opnå en forståelse af, hvor og i hvilket omfang der 
forekommer klimarelaterede finansielle risici i EU's relevante finansielle institutioners 
porteføljer;

39. opfordrer Kommissionen til i betydelig grad at forøge finansieringen til teknisk bistand i 
Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) og i andre relevante fonde, 
således at det sikres, at teknisk bistand når op på 1 % af det samlede beløb, der skal 
bruges; opfordrer Kommissionen til at koncentrere den tekniske bistand på projekter og 
sektorer med den højeste merværdi med hensyn til miljø, sociale forhold og resiliens, 
navnlig naturbaserede løsninger, der på samme tid kan levere afbødning af og tilpasning 
til klimaændringerne og fordele med hensyn til biodiversitet.
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