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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingus Biudžeto 
komitetą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Tvarios Europos investicijų planas“ 
(COM(2020)0021), kuriuo siekiama sudaryti sąlygas teisingam ir gerai valdomam 
perėjimui prie atsparios ir tvarios visuomenės; pabrėžia, kad tiek tvarus viešasis, tiek 
privatusis finansavimas atliks labai svarbų vaidmenį Sąjungai ir valstybėms narėms 
siekiant Europos žaliojo kurso aplinkos apsaugos ir klimato srities tikslų, įskaitant 
persvarstytus 2030 m. ir 2050 m. klimato srities, energetikos ir biologinės įvairovės 
tikslus, ir vykdant Sąjungos įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, Biologinės 
įvairovės konvenciją ir darnaus vystymosi tikslus (DVT), remiantis geriausiais turimais 
moksliniais duomenimis; mano, jog labai svarbu, kad investicijų planu būtų sudarytos 
sąlygos papildomoms investicijoms, iš tiesų turinčioms pridėtinės vertės, būtų kuriamos 
tvarios ekologiškos darbo vietos ir sudarytos palankesnės sąlygos rinkos finansavimui;

2. atkreipia dėmesį į persvarstytą pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos 
(DFP), kurio pagrindas – Europos žaliasis kursas; tikisi, kad išlaidų didinimas bus 
proporcingas žaliajai pertvarkai, siekiant neutralaus poveikio klimatui, socialiniu ir 
aplinkos požiūriu atsparios, lyčių atžvilgiu subalansuotos ir įtraukios ekonomikos, ir 
tikslams, kurie turi būti nustatyti Europos klimato aktu; mano, kad pagal naująją DFP 
pakankamai išteklių turėtų būti skiriama politikai, kuria prisidedama prie klimato, 
aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, skatinti;

3. pažymi, kad Europos žaliojo kurso finansavimas galėtų būti papildytas naujais ES 
nuosavais ištekliais; siūlo, kad bet kokie nustatyti nauji ES nuosavi ištekliai ateityje 
galėtų būti skirti, be kita ko, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemonėms finansuoti ir siekti Sąjungos trumpalaikių ir ilgalaikių klimato, energetikos 
ir aplinkos apsaugos tikslų, kurie nustatyti Europos žaliajame kurse ir kuriuos pavesta 
įgyvendinti pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtais įsipareigojimais; ragina Komisiją 
įvertinti galimus naujus pertvarkos finansinius išteklius, kurie būtų tvarūs aplinkos ir 
socialiniu požiūriu;

4. pabrėžia, kad reikia nustatyti DFP išlaidų prioritetus;

5. pabrėžia, koks svarbus didesnis ekonomikos augimas, kad būtų sudarytos geresnės 
sąlygos reikiamoms investicijoms į ekonomikos pertvarką;

6. ragina Komisiją parengti plataus užmojo pasiūlymą persvarstyti skirtingas sumas, 
skiriamas Tvarios Europos investicijų planui ir vykdant savo tvarių investicijų 
strategiją, siekiant atsižvelgti į prisitaikymui prie klimato kaitos arba kitiems su 
aplinkos apsauga susijusiems klausimams, pvz., biologinės įvairovės klausimui, spręsti 
reikalingas investicijas bei apsvarstyti, kokių viešųjų investicijų reikia socialinėms 
pertvarkos išlaidoms ir neveikimo išlaidoms padengti;

7. pabrėžia, kad poveikio laukinei gyvūnijai mažinimas ir biologinės įvairovės apsauga bei 
atkūrimas padėtų mums apsisaugoti nuo naujos į COVID-19 panašios zoonozinės ligos 
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atsiradimo; mano, kad siekiant stiprinti mūsų visuomenės atsparumą, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų gerokai padidinti viešąjį finansavimą gamtai ir užtikrinti, kad 
būtų atliekamas privalomas patikrinimas, ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planais 
bei priemonėmis būtų laikomasi principo „nedaryti žalos“;

8. įsipareigoja užtikrinti teisingą ir tvarų atsigavimą po koronaviruso krizės ir prižiūrėti, 
kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų investuojami į ateitį, o ne į praeitį; įsipareigoja 
atgaivinti ekonomiką taip, kad fiskalinė plėtra būtų susieta su perėjimu prie tvarios ir 
žiedinės ekonomikos ir taip pat visuomenės ir ekosistemų atsparumo didinimu, taip 
užtikrinant, kad Europos žaliojo kurso principas „nedaryti žalos“ būtų taikomas visiems 
ekonomikos gaivinimo planams, viešosios bei privačiosios lėšos būtų naudojamos 
klimato poveikiui ir poveikiui biologinės įvairovės nykimui atspariems tvariems 
sektoriams ir projektams ir būtų pritraukiamos papildomos investicijos, neskiriant lėšų 
didelį teršalų kiekį išmetantiems sektoriams, pirmenybę teikiant gamtiniams 
sprendimams ir tokiu būdu kuriant žaliąsias darbo vietas ir visiems užtikrinant didesnę 
gerovę pagal planetos galimybes; įsipareigoja atgaivinti ekonomiką taip, kad į finansų 
sistemą būtų įtraukta su klimatu susijusi rizika ir galimybės bei kiti aplinkos apsaugos 
rodikliai, taip pat visi viešosios politikos formavimo ir infrastruktūros aspektai, ir kad 
ekonomikos gaivinimo plane aiškiai nebūtų numatyta jokia tiesioginė ar netiesioginė 
parama iškastiniam kurui ir būtų taikomas principas „teršėjas moka“; ragina valstybes 
nares iki 2021 m. birželio 30 d. parengti nacionalines strategijas, pagal kurias būtų 
įsipareigota laipsniškai nutraukti paramą iškastiniam kurui, įskaitant netiesiogines 
subsidijas ir pajėgumų mechanizmus; pabrėžia, kad žalioji pertvarka turi būti socialiniu 
požiūriu tvari ir nepadidinti energijos ir energijos nepritekliaus problemų; mano, kad 
energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtų renovacijų išlaidos neturėtų tekti mažas 
pajamas gaunantiems namų ūkiams;

9. pabrėžia, kad reikia daug viešųjų ir privačiųjų investicijų, kad Sąjunga galėtų tvirtai 
siekti neutralaus poveikio klimatui tikslo, taip pat tvariai, socialiniu požiūriu teisingai ir 
atspariai atsigauti po COVID-19 pandemijos; ragina Komisiją ne vėliau kaip iki šių 
metų pabaigos paskelbti gaires dėl visų lėšų, kurios bus surinktos pagal Europos 
Sąjungos gaivinimo priemonę ir teikiamos per ES programas, atsparumo klimato 
poveikiui didinimo; ragina Komisiją trečiųjų šalių atsigavimui po COVID-19 
pandemijos teikiamai paramai taikyti tokius pačius principus kaip ir ES ekonomikos 
gaivinimo planams;

10. primena Komisijos komunikatą dėl savo Europos ekonomikos gaivinimo plano 
(COM(2020)0456), kuriuo, teikiant paramą pagal priemonę „Next Generation EU“, 
remiama plataus užmojo žalioji pertvarka pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos; pabrėžia, kad pirmasis ekonomikos gaivinimo planas turi būti suderintas 
su Paryžiaus susitarimu, todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal priemonę „Next 
Generation EU“ vykdomomis viešosiomis investicijomis būtų laikomasi principo 
„nedaryti žalos“, kad su klimatu susijusios investicijos atitiktų ES taksonomijos 
reglamentą ir kad nacionaliniai ekonomikos gaivinimo planai būtų suderinti su 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais;

11. pabrėžia, kad mokslas jau įrodė sveikatos, aplinkos ir klimato krizės tarpusavio ryšį, 
visų pirma susijusį su klimato kaitos ir biologinės įvairovės bei ekosistemų nykimo 
padariniais; primena, kad kilus sveikatos ir sanitarinei krizėms, pvz., COVID-19 



AD\1210675LT.docx 5/11 PE650.586v03-00

LT

pandemijai, reikia, kad ES, kaip pasaulinio masto veikėja, įgyvendintų visuotinę 
strategiją, kuria būtų siekiama užkirsti kelią tokiems įvykiams, dėl kurių atsirastų su 
klimatu susijusių trikdžių, pvz., ekstremalių oro sąlygų reiškinių, sprendžiant esmines 
problemas ir skatinant taikyti integruotą požiūrį į darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimą; todėl ragina ES į Žaliojo kurso finansavimo mechanizmus padidinti 
investicijas į rizikos valdymo, išsaugojimo, švelninimo ir prisitaikymo politiką;

12. primygtinai reikalauja, kad visoms ES remiamoms investicijoms ir finansavimui būtų 
taikomas ES taksonomijos reglamentas su visa apimančiais tvarumo rodikliais, įskaitant 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“, ir Paryžiaus susitarimas;

13. primena, kad pagal Taksonomijos reglamentą Komisija iki 2020 m. pabaigos turi priimti 
deleguotąjį aktą, kuriame būtų pateikti veiklos, kuria smarkiai prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ar prisitaikymo prie jos, techninės analizės kriterijai; ragina Komisiją 
atskleisti, kurios Sąjungos išlaidų dalys atitinka ES taksonomiją ir principą „nedaryti 
reikšmingos žalos“, įskaitant jo socialinį aspektą; ragina Komisiją iki 2021 m. 
birželio 21 d. patvirtinti atnaujintą stebėjimo metodiką, pagal kurią būtų galima stebėti 
kapitalo srautų perkėlimo į tvarias investicijas tendencijas pagal ES taksonomiją ir apie 
jas pranešti;

14. ragina Komisiją įvertinti ir nustatyti veiklą, kuri daro didelę žalą aplinkos tvarumui, 
laikantis Reglamento (ES) 2020/852 26 straipsnio 2 dalies a punkto ir atsižvelgiant į 
Europos Centrinio Banko ir Finansų sistemos žalinimo tinklo centrinių bankų bei 
reguliavimo institucijų rekomendacijas;

15. primygtinai reikalauja, kad Europos žaliojo kurso principas „nedaryti žalos“ būtų 
taikomas visiems ekonomikos gaivinimo planams;

16. primena, kad investuojant pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę turi būti laikomasi principo „nedaryti žalos“; pabrėžia, kad su klimatu 
susijusios investicijos turėtų atitikti ES taksonomiją ir kad nacionaliniai ekonomikos 
gaivinimo planai turėtų būti suderinti su nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal naująją DFP nebūtų remiama veikla, skatinanti 
susaistymą su turtu, kuris kenkia Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslams, ar 
nebūtų į ją investuojama, atsižvelgiant į turto naudojimo trukmę;

18. pakartoja savo reikalavimą, kad bent 40 proc. visų investicijų pagal programą 
„InvestEU“ turėtų padėti siekti klimato ir aplinkos apsaugos tikslų, o visos tinkamos 
finansuoti investicijos pagal programą „InvestEU“ turėtų atitikti Paryžiaus susitarimą, 
įskaitant 1,5 °C temperatūros tikslą ir ES taksonomijos principą „nedaryti reikšmingos 
žalos“; yra įsitikinęs, žaliojo finansavimo atotrūkis yra įveikiamas;

19. primygtinai reikalauja, kad joks projektas, kuris neatitinka Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų, visų pirma tikslo, kad visuotinis atšilimas 1,5 °C neviršytų 
ikipramoninio laikotarpio lygio, nebūtų laikomas tinkamu paramai gauti pagal programą 
„InvestEU“;

20. atkreipia dėmesį į svarbų didesnio pastatų energijos vartojimo efektyvumo vaidmenį 
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sudarant sąlygas perėjimui prie anglies junginių aspektu neutralios visuomenės; 
pabrėžia, kad didelė dalis investicijų reikalinga daug energijos vartojančių pastatų 
renovacijai, kad būtų padidintas jų energinis naudingumas ir taip sumažintas jų klimato 
ir aplinkosauginis pėdsakas; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad įgyvendinant Tvarios Europos 
investicijų planą reikėtų sutelkti investicijas, reikalingas masinei renovacijų bangai;

21. primena, kad jūrų ir pakrančių ekosistemų ir biologinės įvairovės valdymas, 
išsaugojimas, pritaikymas ir atkūrimas labai svarbūs kovojant su klimato kaita ir 
siekiant neutralaus poveikio klimatui, ir kad šioje srityje reikia svarbių investicijų; 
pabrėžia, kad tvari mėlynoji ekonomika, įskaitant tvarią žvejybą, jūrų 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, švarų jūrų transportą ir tvarų turizmą, turi atlikti 
svarbų vaidmenį pereinant prie atsparesnės visuomenės ir teritorijų; todėl ragina ES 
savo Tvarios Europos investicijų plane deramai atsižvelgti į šį strateginį sektorių;

22. palankiai vertina tai, kad siūloma didinti Teisingos pertvarkos fondą; pabrėžia, kad, 
remiantis Tvarios Europos investicijų planu, pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
Sąjungoje bus dedama daugiausia pastangų, kad ekonominės ir socialinės perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui galimybės ES būtų grindžiamos daug energijos 
suvartojančiais regionais ir sektoriais;

23. ragina Komisiją užtikrinti, kad į jokius teritorinius pertvarkos planus nebūtų įtrauktos 
investicijos, kurios, remiantis ES taksonomija ir principu „nedaryti reikšmingos žalos“, 
nėra laikomos tvariomis, ir nustatyti konkrečius orientyrus ir terminus, kad ne vėliau 
kaip 2050 m. būtų pasiektas neutralus poveikis klimatui;

24. pažymi, kad net ir numačius plataus masto finansavimą, prieinamos lėšos nebus 
neribotos; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją sukurti tvirtą su klimatu ir aplinka 
susijusių išlaidų atidesnės stebėsenos, patikros, lyginamosios analizės ir ataskaitų 
teikimo visose Tvarios Europos investicijų plano finansavimo priemonėse sistemą, kad 
būtų užtikrintas skirtų lėšų veiksmingumas ir kad ES tinkamai vykdytų savo 
įsipareigojimus; primygtinai ragina Komisiją prireikus pateikti pasiūlymą, kuriame būtų 
nustatyta privaloma suderinta skaidrios ir patikimos su klimatu ir biologine įvairove 
susijusių išlaidų apskaitos pagal būsimą DFP metodika; ragina Komisiją iki 2024 m. 
pabaigos atlikti vertinimą, kuriuo būtų įvertintos pagal priemonę „Next Generation EU“ 
ir Sąjungos DFP skirtos su klimatu ir aplinkos apsauga susijusios išlaidos, kad būtų 
nustatytos galimos žaliojo finansavimo spragos; ragina Europos Audito Rūmus 
reguliariai atlikti per kitą DFP laikotarpį klimato sričiai skirtų išlaidų tikslo 
įgyvendinimo auditą, kaip nurodė Komisija;

25. ragina Komisiją įvertinti galimybes išplėsti ES taksonomijos naudojimą su klimatu ir 
aplinkosauga susijusioms išlaidoms sekti visose ES viešojo finansavimo priemonėse, 
įskaitant naująją DFP, „InvestEU“, priemonę „Next Generation EU“, Mokumo 
palaikymo priemonę, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir 
Europos investicijų banko (EIB) fondus;

26. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą išplėsti ES taksonomijos naudojimą įtraukiant 
viešąjį sektorių ir nustatyti žaliųjų ir tvarių viešųjų pirkimų kriterijus valstybėms 
narėms, kad jos kuo labiau sumažintų savo aplinkosauginį pėdsaką, ir parengti 
integruotus ataskaitų teikimo ir apskaitos standartus siekiant integruoti tvarumo 
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rodiklius ir ES taksonomiją, taip pat tinkamą tikrinimo ir audito mechanizmą;

27. ragina Komisiją prireikus persvarstyti valstybės pagalbos taisykles, įskaitant laikinąją 
sistemą, nustatytą reaguojant į COVID-19 krizę, siekiant sudaryti sąlygas teikti didesnę 
viešąją paramą Europos žaliajam kursui ir užtikrinti, kad valstybės pagalba būtų 
teikiama su sąlyga, kad bus pasiekti Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslai; 
pažymi, jog reikėtų atidžiai parengti bet kokią valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą, kad 
būtų užkirstas kelias konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje ir būtų užtikrintas jos 
vientisumas bei vienodos sąlygos atliekant bet kokią būsimą peržiūrą;

28. ragina Komisiją, tvirtinant valstybės narės prašymą skirti valstybės pagalbą, remiantis 
SESV 108 straipsniu, į savo sprendimą įtraukti nuostatas, kad daug anglies dioksido 
išskiriančiuose sektoriuose naudos gavėjai turi patvirtinti klimato srities tikslus ir 
žaliosios pertvarkos veiksmų gaires ir įrodyti, kad jų verslo modelis ir veikla atitinka 
Reglamento (ES) 2018/1999 2 skyriuje nustatytus tikslus;

29. pažymi, kad prisitaikymas prie klimato kaitos dar nėra įvertintas ir įtrauktas į DFP 
klimato duomenis; ragina Komisiją paprašyti, kad jos finansinių priemonių paramos 
gavėjai iš labai taršių sektorių, įskaitant EIB remiamus projektus, atliktų prisitaikymo 
prie klimato kaitos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; atkreipia dėmesį į tai, kad 
paramos gavėjai, kurie neišlaiko prisitaikymo prie klimato kaitos testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis, nėra tinkami gauti finansavimą pagal Sąjungos finansines 
priemones; pabrėžė, kad Komisija naudos gavėjams turėtų teikti gaires, pagrįstas ES 
prisitaikymo prie klimato kaitos strategija ir Europos aplinkos agentūros duomenimis, 
kaip suderinti investicijų projektą su prisitaikymo prie klimato kaitos reikalavimais; 
pabrėžia, kad tokiose gairėse reikia tinkamai taikyti kriterijus, nustatytus 
Reglamente (ES) 2020/852;

30. ragina Komisiją išplėsti Europos semestro procesą papildant dabartinį fiskaline ir 
biudžetine drausme grindžiamą požiūrį klimato ir aplinkos apsaugos drausme 
nesusilpninant semestro; todėl ragina Komisiją parengti naują klimato rodiklį, kuris 
atspindėtų ekonominius rodiklius, siekiant įvertinti valstybių narių biudžeto struktūros ir 
kiekvieno nacionalinio biudžeto pažangos siekiant su Paryžiaus susitarimu suderinto 
scenarijaus, neatitikimą; pabrėžia, kad pagal šį rodiklį valstybėms narėms turi būti 
teikiama informacija apie jų temperatūros kitimo trajektoriją pagal Paryžiaus susitarimą, 
taip sudarant sąlygas atsižvelgiant į Europos semestrą teikti rekomendacijas, kaip 
sumažinti su klimato kaita susijusią skolą;

31. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos klausimai ir rizika gali būti įtraukti į valstybių narių 
metinius biudžetus ir vidurio laikotarpio planus atliekant lyginamąją jų žaliojo biudžeto 
sudarymo praktikos analizę; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas valstybėms 
narėms keistis geriausia patirtimi dėl viešųjų investicijų vaidmens įgyvendinant Europos 
žaliąjį kursą;

32. pabrėžia, kad reikia mažinti kliūtis viešosioms investicijoms, kuriomis prisidedama prie 
perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos; primena remiantis 
taksonomiją atitinkančių viešųjų investicijų sąlyginį traktavimą; palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimą persvarstyti dabartines Stabilumo ir augimo pakto taisykles, 
atsižvelgiant į Europos fiskalinės valdybos rekomendacijas; pabrėžia, kad pagal 
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Stabilumo ir augimo paktą gali prireikti papildomo lankstumo siekiant sudaryti sąlygas 
investicijoms į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos ir remti valstybes nares 
joms sąžiningai ir įtraukiai pereinant prie neutralaus poveikio klimatui;

33. mano, kad būsima atnaujinta ES tvarių finansų strategija – puiki galimybė paspartinti 
perėjimą prie tvarių mažmeninių investicijų; todėl ragina Komisiją pasiūlyti reikiamas 
teisėkūros priemones, kuriomis piliečiai būtų skatinami investuoti į tvarius finansus, 
remiantis kriterijais, nustatytais 2020 m. birželio 18 d. Reglamente (ES) 2020/852 dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo1;

34. ragina Komisiją reformuoti Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą, 
atsižvelgiant į ypatingą MVĮ padėtį, siekiant užtikrinti, kad visos susijusios įmonės, 
veikiančios daug anglies dioksido išskiriančiuose sektoriuose, praneštų apie savo 
išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus ir juos skelbtų, kad būtų laikomasi 
Paryžiaus susitarimo; ragina Komisiją užtikrinti, kad su biologine įvairove susijusi 
rizika, poveikis ir priklausomybė būtų integruoti į atitinkamus ES teisės aktus, įskaitant 
Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą, deleguotuosius Informacijos 
atskleidimo reglamento aktus ir kitus atitinkamus įmonių ir finansų teisės aktus;

35. ragina Komisiją užtikrinti, kad visos būsimos ES garantuotos ekonomikai gaivinti 
skirtos obligacijos būtų leidžiamos laikantis ES žaliųjų obligacijų standarto, ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti reikšmingos žalos“;

36. ragina stiprinti EIB ir Europos investicijų fondo (EIF) vaidmenį finansuojant šią 
pertvarką; pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti klimato, aplinkos ir socialinio 
atsparumo kriterijams, pagal kuriuos reguliuojamos tvarios EIB ir EIF investicijos, 
pagrįstos principu „nedaryti žalos“; palankiai vertina naująją EIB skolinimo energetikos 
srityje politiką ir ragina šią instituciją į savo „2021–2025 m. klimato banko veiksmų 
gaires“ įtraukti naudojant taksonomiją parengtą aiškią ir skaidrią metodiką, siekiant 
užtikrinti, kad visi finansuojami projektai bus suderinti su Paryžiaus susitarime 
nustatytu 1,5 °C temperatūros tikslu, nuosekliai pereinant prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ir laikantis biologinei įvairovei ir ekosistemoms taikomo principo 
„nedaryti žalos“; tikisi, kad likusia 50 proc. EIB portfelio dalimi bus laikomasi principo 
„nedaryti žalos“;

37. primena, kad pagal ECB įgaliojimus jo ekonominė politika turėtų padėti siekti Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatytų Sąjungos tikslų; todėl ragina ECB sparčiau 
persvarstyti savo pinigų politikos strategiją, kad kuo skubiau būtų sustabdytas 
ekonominės veiklos, darančios žalą aplinkos apsaugos ar socialiniams tikslams, 
finansavimas; ragina ECB įvertinti, kaip į savo įkaito sistemą, turto pirkimą ir savo 
tikslines refinansavimo operacijas įtraukti tvarumo kriterijus ir kartu įvertinti būdus 
orientuoti skolinimąsi į investicijas energetikos pertvarkos srityje, kad pasibaigus 
COVID-19 pandemijai būtų atkurta tvari ekonomika; primena ECB įsipareigojimą 
atitinkamais atvejais šiems veiksmams taikyti ES taksonomiją;

38. ragina Europos priežiūros institucijas (EPI) kartu su nacionalinėmis kompetentingomis 

1 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).
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institucijomis nedelsiant atlikti kasmetinį savo prižiūrimų įstaigų su klimatu susijusį 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, dėl kurio šiuo metu diskutuoja visų pirma 
Finansų sistemos žalinimo tinklo (NGFS) centriniai bankai ir reguliavimo institucijos, 
kad būtų galima suprasti, kokią vietą atitinkamų ES finansų įstaigų portfeliuose užima 
su klimatu susijusi finansinė rizika ir kokiu mastu ji į juos įtraukta;

39. ragina Komisiją gerokai padidinti finansavimą techninei pagalbai Europos investavimo 
konsultacijų centre (EIKC) ir kituose susijusiuose fonduose, siekiant užtikrinti, kad 
1 proc. visų išlaidų būtų skiriama techninei pagalbai; ragina Komisiją techninę pagalbą 
sutelkti į projektus ir sektorius, kurie turi didžiausią aplinkosauginę, socialinę ir 
atsparumo pridėtinę vertę, visų pirma į gamtinius sprendimus, kurie tuo pat metu gali 
būti naudingi švelninant klimato kaitą, prisitaikant prie jos ir išsaugant biologinę 
įvairovę.
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