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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa (COM(2020)0021) Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmasta, jonka tavoitteena on luoda edellytykset oikeudenmukaiselle ja 
hyvin hallinnoidulle siirtymälle kohti selviytymiskykyistä ja kestävää yhteiskuntaa; 
painottaa, että sekä julkinen että yksityinen kestävä rahoitus on keskeisessä asemassa 
unionin ja jäsenvaltioiden pyrkiessä saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ympäristö- ja ilmastotavoitteet, mukaan lukien tarkistetut vuosiin 2030 ja 
2050 ulottuvat ilmastoa, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet, ja 
täyttämään Pariisin sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset unionin sitoumukset 
parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon perusteella; pitää välttämättömänä, että 
investointisuunnitelmassa mahdollistetaan todellista lisäarvoa tarjoavat lisäinvestoinnit, 
luodaan kestäviä vihreitä työpaikkoja ja helpotetaan markkinarahoitusta;

2. panee merkille seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevan tarkistetun 
ehdotuksen, jonka keskiössä on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma; odottaa kasvua, 
joka on oikeassa suhteessa vihreään siirtymään kohti ilmastoneutraalia, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävää sekä sukupuolijakaumaltaan tasapainoista ja osallistavaa 
taloutta ja ilmastolaissa asetettaviin tavoitteisiin; katsoo, että uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä olisi osoitettava riittävästi varoja niiden politiikkatoimien 
edistämiseen, joilla myötävaikutetaan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden sekä kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen;

3. toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman rahoitusta voitaisiin täydentää 
uusilla EU:n omilla varoilla; ehdottaa, että mahdollisia tulevaisuudessa 
käyttöönotettavia EU:n uusia omia varoja voitaisiin suunnatta muun muassa 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien toimenpiteiden 
rahoittamiseen ja unionin lyhyen ja pitkän aikavälin ilmasto-, energia- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
esitetään ja Pariisin sopimuksen mukaisissa sitoumuksissa edellytetään; kehottaa 
komissiota arvioimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön siirtymää varten uusia 
rahoitusvaroja, jotka ovat sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestäviä;

4. painottaa tarvetta asettaa monivuotisen rahoituskehyksen menot etusijajärjestykseen;

5. tähdentää paremman talouskasvun merkitystä talouden siirtymävaiheessa tarvittavien 
investointien edistämisessä;

6. kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisen ehdotuksen Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmaan ja sen kestävään investointistrategiaan osoitettujen eri määrien 
tarkistamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumista tai 
muita ympäristöhaasteita, kuten biologista monimuotoisuutta, koskevat 
investointitarpeet, ja tarkastelemaan, mitä julkisia investointeja tarvitaan 
siirtymävaiheen sosiaalisten kustannusten ja toimien toteuttamatta jättämisestä 
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johtuvien kustannusten kattamiseen;

7. korostaa, että vähentämällä ihmisen vaikutusta luonnonvaraiseen eläimistöön sekä 
suojelemalla ja ennallistamalla biologista monimuotoisuutta olisi mahdollista estää 
covid-19:n kaltaisten uusien zoonoottisten tautien puhkeaminen; katsoo, että 
yhteiskuntien kestävyyden vahvistamiseksi unionin ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
merkittävästi luontoa varten myönnettävää julkista rahoitusta ja varmistettava, että 
elpymis- ja palautumissuunnitelmiin ja -toimenpiteisiin sovelletaan kunnianhimoista ja 
sitovaa haitan välttämistä koskevaa testiä;

8. sitoutuu oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen ja kestävään koronaviruskriisistä 
elpymiseen, jossa varmistetaan, että veronmaksajien rahat investoidaan tehokkaasti 
tulevaisuuteen menneisyyden sijasta; sitoutuu elpymiseen, jossa edellytetään, että 
finanssipoliittisilla elvytystoimilla edistetään siirtymistä kestävään kiertotalouteen ja 
muutetaan yhteiskuntia ja ekosysteemejä kestävämmiksi, jolla varmistetaan, että 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman haitan välttämistä koskevaa periaatetta 
sovelletaan kaikkiin elpymissuunnitelmiin, jossa käytetään julkisia ja yksityisiä varoja 
ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kannalta kestäviin aloihin ja hankkeisiin ja 
käynnistetään lisäinvestointeja, ilman että varoja investoidaan runsaspäästöisille aloille, 
ja jossa asetetaan etusijalle luontoon perustuvat ratkaisut, mikä luo vihreitä työpaikkoja 
ja parantaa kaikkien hyvinvointia planeettamme rajoissa; sitoutuu elpymiseen, jossa 
ilmastoriskit ja -mahdollisuudet sekä muut ympäristöindikaattorit sisällytetään 
rahoitusjärjestelmään sekä julkisen päätöksenteon ja infrastruktuurin kaikkiin osa-
alueisiin, jossa jätetään selkeästi elpymissuunnitelman suoran tai välillisen tuen 
ulkopuolelle fossiiliset polttoaineet ja jossa sovelletaan aiheuttamisperiaatetta; kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan 30. kesäkuuta 2021 mennessä kansallisia strategioita, joissa 
sitoudutaan fossiilisille polttoaineille myönnettävän tuen, välilliset tuet ja 
kapasiteettimekanismit mukaan lukien, asteittaiseen lakkauttamiseen; korostaa, että 
vihreän siirtymän on oltava sosiaalisesti kestävä eikä se saa lisätä energiaköyhyyttä; 
katsoo, että pienituloisten kotitalouksien ei pitäisi joutua maksamaan 
energiatehokkuusremonttien kustannuksia;

9. korostaa, että tarvitaan huomattavia määriä julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta 
unioni voi vakaasti edetä kohti ilmastoneutraaliutta sekä kestävää, sosiaalisesti 
oikeudenmukaista ja palautumiskykyä tukevaa elpymistä covid-19-pandemiasta; 
kehottaa komissiota julkaisemaan viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä 
ilmastokestävyyden varmistamista koskevia suuntaviivoja kaikista Euroopan unionin 
elpymisvälineen puitteissa kerättävistä ja EU:n ohjelmien kautta kanavoitavista 
varoista; kehottaa komissiota soveltamaan kolmansille maille osana covid-19-
pandemiasta elpymistä annettavaan tukeen samoja periaatteita kuin 
elpymissuunnitelmiin EU:ssa;

10. palauttaa mieliin Euroopan elpymissuunnitelmasta annetun komission tiedonannon 
(COM(2020)0456), jossa tuetaan kunnianhimoista vihreää siirtymää kohti 
ilmastoneutraalia taloutta Next Generation EU -välineestä myönnettävällä rahoituksella; 
korostaa, että ensimmäisen elpymissuunnitelman on oltava Pariisin sopimuksen 
mukainen, ja kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että Next Generation EU -
välineen kautta tehdyissä julkisissa investoinneissa noudatetaan haitan välttämistä 
koskevaa periaatetta, että ilmaston kannalta merkitykselliset investoinnit ovat EU:n 
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luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisia ja että kansalliset elpymissuunnitelmat ovat 
yhdenmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa;

11. korostaa, että tieteellisten tietojen perusteella terveys-, ympäristö- ja ilmastokriisit ovat 
yhteydessä toisiinsa, mikä johtuu erityisesti ilmastonmuutoksen seurauksista sekä 
luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien häviämisestä; palauttaa mieliin, että 
terveyskriisit, kuten covid-19-pandemia, edellyttävät, että EU maailmanlaajuisena 
toimijana panee täytäntöön maailmanlaajuisen strategian, jolla pyritään estämään se, 
että tällaiset tapahtumat johtavat äärimmäisten sääilmiöiden kaltaisten ilmastohäiriöiden 
lisääntymiseen, puuttumalla ongelmien perussyihin ja edistämällä yhteistä toimintatapaa 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi; kehottaa siksi EU:ta tehostamaan 
osana vihreän kehityksen ohjelman rahoitusmekanismeja investointeja riskinhallinta-, 
suojelu-, hillitsemis- ja sopeutumistoimiin;

12. vaatii, että EU:n tukemissa investoinneissa ja rahoituksessa on sovellettava EU:n 
luokitusjärjestelmäasetusta ja kaikenkattavia kestävyysindikaattoreita, haitan 
välttämisen periaate mukaan lukien, sekä Pariisin sopimusta;

13. palauttaa mieliin, että luokitusjärjestelmäasetuksen nojalla komission on vuoden 2020 
loppuun mennessä annettava delegoitu säädös, joka sisältää sellaisten toimien tekniset 
seulontakriteerit, joilla edistetään merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai 
siihen sopeutumista; kehottaa komissiota julkistamaan, mitkä osat unionin menoista 
ovat EU:n luokitusjärjestelmäasetuksen ja haitan välttämistä koskevan periaatteen 
mukaisia, asetuksen sosiaalinen ulottuvuus mukaan lukien; kehottaa komissiota 
hyväksymään viimeistään 21. kesäkuuta 2021 päivitetyn tulosmittausmenetelmän, jolla 
seurataan pääomavirtojen suuntauksia kestäviin investointeihin EU:n 
luokitusjärjestelmän mukaisesti ja raportoidaan niistä;

14. kehottaa komissiota arvioimaan ja yksilöimään toiminnat, jotka haittaavat merkittävästi 
ympäristökestävyyttä asetuksen (EU) 2020/852 26 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 
Euroopan keskuspankin ja rahoitusjärjestelmän viherryttämistä käsittelevän 
keskuspankkien ja sääntelyviranomaisten verkoston (Central Banks and Regulators 
Network for Greening the Financial System, NGFS) suosituksen mukaisesti;

15. vaatii, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman haitan välttämistä koskevaa 
periaatetta sovelletaan kaikkiin elpymissuunnitelmiin;

16. palauttaa mieliin, että elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneissa on 
noudatettava haitan välttämistä koskevaa periaatetta; korostaa, että ilmaston kannalta 
merkityksellisten investointien olisi oltava EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ja että 
kansallisten elpymissuunnitelmien olisi oltava yhdenmukaisia kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien kanssa;

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
tueta toimintaa tai investoida toimintaan, joka johtaisi lukkiutumaan omaisuuseriin, 
jotka vaikuttavat niiden elinkaari huomioon ottaen haitallisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin;

18. palauttaa mieliin vaatimuksensa siitä, että vähintään 40 prosentilla kaikista InvestEU-
ohjelman investoinneista olisi edistettävä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
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saavuttamista samalla kun kaikkien InvestEU-ohjelman perusteella tukikelpoisten 
investointien olisi oltava Pariisin sopimuksen, myös maapallon lämpötilan nousun 
rajoittamista 1,5 celsiusasteeseen koskevan tavoitteen, ja EU:n luokitusjärjestelmän 
haitan välttämistä koskevan periaatteen mukaisia; katsoo, että vihreän rahoituksen vaje 
voidaan täyttää;

19. painottaa, että hankkeiden, jotka ovat ristiriidassa unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden ja erityisesti maapallon lämpötilan nousun rajoittamista 
1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna koskevan tavoitteen kanssa, ei pitäisi 
olla InvestEU-ohjelman perusteella tukikelpoisia;

20. painottaa, että rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä, kun 
pyritään mahdollistamaan siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa; tähdentää, että 
energiaintensiivisten rakennusten kunnostamiseen tarvitaan merkittävä määrä 
investointeja, jotta voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja siten minimoida 
niiden ilmasto- ja ympäristöjalanjälki; korostaa tässä yhteydessä, että Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmassa olisi otettava käyttöön investointeja, jotka ovat tarpeen laaja-
alaista rakennusten kunnostamiseen kannustavaa aloitetta varten;

21. palauttaa mieliin, että meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien ja biologisen 
monimuotoisuuden hoitaminen, säilyttäminen, sopeutuminen ja ennallistaminen ovat 
olennaisen tärkeitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja että tällä alalla tarvitaan merkittäviä investointeja; tähdentää, että 
kestävä sininen talous, johon sisältyvät myös kestävä kalastus, uusiutuva merienergia, 
puhdas meriliikenne ja kestävä matkailu, on tärkeässä asemassa siirryttäessä kohti 
kestävämpää yhteiskuntaa ja kestävämpiä alueita; kehottaa siksi EU:ta ottamaan tämän 
strategisen alan asianmukaisesti huomioon Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa;

22. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
määrärahojen lisäämisestä; painottaa, että Kestävä Eurooppa -investointiohjelman 
puitteissa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi ohjaa unionin pyrkimyksiä osoittaa 
oikeiksi ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen liittyvät taloudelliset ja sosiaaliset 
mahdollisuudet EU:n energiaintensiivisillä alueilla ja aloilla;

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien ulkopuolelle suljetaan kaikki investoinnit, joita ei voida pitää 
kestävinä EU:n luokitusjärjestelmän ja merkittävän haitan välttämistä koskevan 
periaatteen mukaisesti, ja asettamaan konkreettisia välitavoitteita ja aikatauluja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä;

24. toteaa, että vaikka käytettävissä olisi kunnianhimoista rahoitusta, saatavilla olevia 
varoja ei ole rajattomasti; kehottaa tässä yhteydessä komissiota luomaan vankan 
kehyksen ilmastoon ja ympäristöön liittyvien menojen seurannan, kestävyyden 
varmistamisen, vertailuanalyysin ja raportoinnin lisäämiseksi kaikissa Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelman rahoitusvälineissä, jotta voidaan varmistaa osoitettujen 
varojen vaikuttavuus ja se, että EU on oikealla tiellä sitoumustensa saavuttamiseksi; 
kehottaa komissiota esittämään tarvittaessa ehdotuksen, jossa vahvistetaan sitova ja 
yhdenmukainen menetelmä tulevan monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten 
ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien menojen avointa ja vakaata 
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tilinpitoa varten; kehottaa komissiota arvioimaan vuoden 2024 loppuun mennessä Next 
Generation EU -välineen ja unionin monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 
syntyneitä ilmasto- ja ympäristömenoja mahdollisten vihreän rahoituksen vajeiden 
tunnistamiseksi; kehottaa Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tarkastamaan 
säännöllisesti, miten komission asettamaa ilmastomenoja koskevaa tavoitetta pannaan 
täytäntöön seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

25. kehottaa komissiota arvioimaan vaihtoehtoja EU:n luokitusjärjestelmän käyttämiseksi 
ilmasto- ja ympäristömenojen seurantaan kaikessa EU:n julkisessa rahoituksessa, 
mukaan lukien uusi monivuotinen rahoituskehys, InvestEU-ohjelma, Next Generation 
EU -väline, vakavaraisuustukiväline, elpymis- ja palautumistukiväline sekä Euroopan 
investointipankin (EIP) varat;

26. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen EU:n luokitusjärjestelmän käytön 
laajentamisesta julkiselle sektorille ja asettamaan ympäristöä säästäviä ja kestäviä 
julkisia hankintoja koskevia kriteereitä, jotta jäsenvaltiot voivat minimoida 
ympäristöjalanjälkensä ja laatia integroituja raportointi- ja tilinpäätösstandardeja 
kestävyysindikaattoreiden ja EU:n luokitusjärjestelmän integrointia varten sekä 
asianmukaisen todentamis- ja tarkastusmekanismin;

27. kehottaa komissiota tarkistamaan valtiontukisääntöjä, mukaan lukien väliaikainen 
kehys, joka otettiin käyttöön vastauksena covid-19-kriisiin, sillä tämä on tarpeen, jotta 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma saisi laajempaa tukea kansalaisilta ja jotta 
varmistetaan, että valtiontuen edellytyksenä on unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttaminen; toteaa, että kaikki valtiontukisääntöjen 
tarkistukset olisi suunniteltava huolellisesti, jotta estetään kilpailun vääristyminen 
sisämarkkinoilla ja varmistetaan sisämarkkinoiden eheys ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikissa tulevissa tarkistuksissa;

28. kehottaa komissiota sen hyväksyessä jäsenvaltion valtiontukipyynnön SEUT-
sopimuksen 108 artiklan mukaisesti sisällyttämään päätökseensä säännöksiä, joiden 
mukaan hiili-intensiivisillä aloilla toimivien tuensaajien on hyväksyttävä 
ilmastotavoitteita ja vihreää siirtymää koskevia etenemissuunnitelmia ja osoitettava 
liiketoimintamallinsa ja toimintansa olevan asetuksen (EU) 2018/1999 2 luvussa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisia;

29. toteaa, että ilmastonmuutokseen sopeutumista ei ole vielä arvioitu ja sisällytetty 
monivuotisen rahoituskehyksen ilmastomäärärahoihin; kehottaa komissiota pyytämään 
runsaspäästöisillä aloilla toimivia komission rahoitusvälineiden tuensaajia, mukaan 
lukien EIP:n tukemat hankkeet, suorittamaan ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan stressitestin; huomauttaa, että tuensaajat, jotka eivät läpäise 
ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaa stressitestiä, eivät voi saada tukea unionin 
rahoitusvälineistä; painottaa, että komission olisi annettava tuensaajille ohjeita, jotka 
perustuvat ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan EU:n strategiaan ja Euroopan 
ympäristökeskuksen tietoihin siitä, miten investointihanke mukautetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeviin vaatimuksiin; painottaa, että näissä 
ohjeissa on käytettävä asianmukaisesti asetuksessa (EU) 2020/852 vahvistettuja 
kriteereitä;
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30. kehottaa komissiota laajentamaan eurooppalaisen ohjausjakson prosessia täydentämällä 
nykyistä finanssi- ja budjettikuriin perustuvaa lähestymistapaa ilmasto- ja 
ympäristökurilla heikentämättä kuitenkaan ohjausjaksoa; kehottaa siksi komissiota 
kehittämään uuden ilmastoindikaattorin, joka vastaa taloudellisia indikaattoreita ja 
jonka avulla arvioidaan eroja jäsenvaltioiden talousarvioiden rakenteiden ja Pariisin 
ilmastosopimukseen mukautetun kunkin kansallisen talousarvioskenaarion kehityksen 
välillä; korostaa, että tämän indikaattorin on annettava jäsenvaltioille tietoja niiden 
lämpötilan kehitysvauhdista Pariisin sopimuksen puitteissa, jotta voidaan antaa 
suosituksia ilmastovelan vähentämisestä eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä;

31. korostaa, että ympäristönäkökohdat ja -riskit voidaan sisällyttää jäsenvaltioiden 
vuotuisiin talousarvioihin ja välisuunnitelmiin tekemällä vertailuanalyysejä niiden 
vihreän budjetoinnin käytännöistä; kehottaa komissiota helpottamaan jäsenvaltioiden 
välistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa julkisten investointien roolista Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman saavuttamisessa;

32. painottaa tarvetta vähentää julkisten investointien esteitä, jotta voidaan edistää 
siirtymistä hiilineutraaliin talouteen; palauttaa mieliin tukensa luokitusjärjestelmän 
vaatimusten mukaisten julkisten investointien asianmukaiselle kohtelulle; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että komissio on sitoutunut tarkistamaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen nykyisiä sääntöjä ottamalla huomioon Euroopan finanssipoliittisen 
komitean suositukset; korostaa, että vakaus- ja kasvusopimuksessa saatetaan tarvita 
lisää joustoa, jotta mahdollistetaan investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen ja voidaan tukea jäsenvaltioita vihreässä siirtymässä kohti 
ilmastoneutraaliutta oikeudenmukaisella ja osallistavalla tavalla;

33. katsoo, että tuleva uudistettu EU:n kestävän rahoituksen strategia on merkittävä 
tilaisuus nopeuttaa siirtymää kohti kestävämpiä vähittäisinvestointeja; kehottaa siksi 
komissiota ehdottamaan tarvittavia sääntelytoimia, joilla kannustetaan kansalaisia 
investoimaan kestävään rahoitukseen kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
18. kesäkuuta 2020 annetussa asetuksessa (EU) 2020/8521 vahvistettujen kriteerien 
perusteella;

34. kehottaa komissiota uudistamaan muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia 
koskevaa direktiiviä ottamalla huomioon erityisesti pk-yritysten tilanne, jotta 
varmistetaan, että kaikki asianmukaiset yritykset, jotka toimivat hiili-intensiivisillä 
aloilla, raportoivat tavoitteistaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Pariisin 
sopimukseen mukautumiseksi ja julkistavat ne; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät riskit, vaikutukset ja riippuvuudet sisällytetään 
asiaankuuluvaan EU:n lainsäädäntöön, mukaan lukien muiden kuin taloudellisten 
tietojen raportointia koskeva direktiivi, tietojen antamista koskevan asetuksen 
delegoidut säädökset ja muu asiaankuuluva yritys- ja rahoituslainsäädäntö;

35. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki tulevat EU:n takaamat 
elvytysjoukkovelkakirjat lasketaan liikkeeseen EU:n vihreitä joukkovelkakirjoja 
koskevan standardin, EU:n luokitusjärjestelmän ja merkittävän haitan välttämistä 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 198, 22.6.2020, 
s. 13).
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koskevan periaatteen mukaisesti;

36. kehottaa vahvistamaan EIP:n ja Euroopan investointirahaston (EIR) roolia siirtymän 
rahoittamisessa; painottaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kriteereihin, joilla 
hallinnoidaan EIP:n ja EIR:n kestäviä investointeja ilmaston, ympäristön ja sosiaalisen 
kestävyyden varmistamisen kannalta ja jotka perustuvat haitan välttämistä koskevaan 
periaatteeseen; suhtautuu myönteisesti EIP:n uuteen energia-alan lainanantopolitiikkaan 
ja kehottaa sitä kehittämään osana sen ilmastopankin etenemissuunnitelmaa vuosiksi 
2021–2025 luokitusjärjestelmään perustuvan selkeän ja avoimen menetelmän, jolla 
varmistetaan, että kaikki rahoitetut hankkeet mukautetaan Pariisin sopimuksen 
1,5 celsiusasteen lämpötilatavoitteeseen ja että ne ovat johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen ja haitan välttämistä koskevan periaatteen 
kanssa biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien osalta; odottaa, että jäljellä 
olevassa 50 prosentin osuudessa EIP:n salkusta noudatetaan haitan välttämistä koskevaa 
periaatetta;

37. muistuttaa, että EKP:n toimeksiannon mukaan sen talouspolitiikalla olisi edistettävä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa vahvistettujen unionin tavoitteiden 
saavuttamista; kehottaa siksi EKP:tä jatkamaan rahapoliittisen strategiansa 
uudelleentarkastelua, jotta se voi pysäyttää mahdollisimman pian rahoituksen 
myöntämisen talouden toimille, jotka aiheuttavat haittaa ympäristötavoitteille tai 
sosiaalisille tavoitteille; kehottaa EKP:tä arvioimaan, miten kestävyyskriteerit 
sisällytetään sen vakuuskäytäntöön, omaisuuserien ostoihin ja kohdennettuihin 
jälleenrahoitusoperaatioihin, ja määrittämään samalla tapoja suunnata lainanantoa 
energiasiirtymään tehtäviin investointeihin, jotta voidaan palauttaa kestävä talous covid-
19-pandemian jälkeen; palauttaa mieliin, että EKP on sitoutunut käyttämään tarvittaessa 
EU:n luokitusjärjestelmää näitä toimia varten;

38. kehottaa Euroopan valvontaviranomaisia ja kansallisia toimivaltaisia viranomaisia 
toteuttamaan nopeasti niiden valvomissa rahoituslaitoksissa vuotuiset 
ilmastostressitestit, joista keskustellaan parhaillaan erityisesti rahoitusjärjestelmän 
viherryttämistä käsittelevän keskuspankkien ja sääntelyviranomaisten verkostossa, jotta 
saadaan selville, missä ja missä määrin ilmaston kannalta merkityksellisiä taloudellisia 
riskejä on asianomaisten EU:n rahoituslaitosten salkuissa;

39. kehottaa komissiota lisäämään merkittävästi teknisen avun rahoitusta Euroopan 
investointineuvontakeskuksessa ja muissa asiaankuuluvissa rahastoissa sen 
varmistamiseksi, että teknisen avun osuus on yksi prosentti käytettävästä 
kokonaismäärästä; kehottaa komissiota kohdentamaan teknistä apua hankkeisiin ja 
aloihin, jotka tuottavat eniten lisäarvoa ympäristön, yhteiskunnan ja kestävyyden 
kannalta, ja erityisesti luontoon perustuviin ratkaisuihin, joilla voidaan samaan aikaan 
tuottaa ilmastonmuutoksen hillintään, siihen sopeutumiseen ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvää hyötyä.
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