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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgās 
komitejas — Budžeta komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju — rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tās pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns” (SEIP) 
(COM(2020)0021), kura mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi pārvaldītu 
pārkārtošanos virzībā uz izturīgu un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka gan publiskajam, 
gan privātajam ilgtspējīgam finansējumam būs būtiska nozīme, lai Savienība un 
dalībvalstis sasniegtu Eiropas zaļā kursa vides un klimata mērķus, tostarp pārskatītos 
2030. un 2050. gada klimata, enerģētikas un bioloģiskās daudzveidības mērķus, un 
izpildītu Savienības saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju; uzskata, ka ir būtiski, lai investīciju plāns dotu iespēju veikt 
papildu investīcijas ar reālu pievienoto vērtību, radītu ilgtspējīgas videi draudzīgas 
darbvietas un atvieglotu uz tirgu balstītu finansējumu;

2. ņem vērā pārskatīto priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai (DFS), kuras 
pamatā ir Eiropas zaļais kurss; sagaida, ka palielinājums būs samērīgs ar zaļo 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu, sociāli un ekoloģiski noturīgu, dzimumu ziņā 
līdzsvarotu un iekļaujošu ekonomiku un mērķiem, kas jānosaka Eiropas Klimata aktā; 
uzskata, ka jaunajā DFS būtu jāpiešķir pietiekami resursi to politikas virzienu 
veicināšanai, kas sekmē klimata un vides mērķu un IAM sasniegšanu;

3. norāda, ka Eiropas zaļā kursa finansējumu varētu papildināt ar jaunu ES pašu resursu 
kopumu; ierosina, ka jaunu ES pašu resursu ieviešanu nākotnē cita starpā varētu novirzīt 
klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumu finansēšanai un Savienības 
īstermiņa un ilgtermiņa klimata, enerģētikas un vides mērķu sasniegšanai, kā noteikts 
Eiropas zaļajā kursā un kā to paredz Parīzes nolīgumā noteiktās saistības; aicina 
Komisiju izvērtēt iespējamos jaunos finanšu resursus pārejai, kas būtu gan ekoloģiski, 
gan sociāli ilgtspējīgi;

4. uzsver, ka ir jānosaka DFS izdevumu prioritātes;

5. uzsver, ka lielākai ekonomikas izaugsmei ir svarīga nozīme, lai sekmētu ekonomikas 
pārkārtošanai nepieciešamās investīcijas;

6. aicina Komisiju nākt klajā ar vērienīgu priekšlikumu pārskatīt dažādas summas, kas 
piešķirtas SEIP un tā ilgtspējīgu investīciju stratēģijai, lai ņemtu vērā investīciju 
vajadzības saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām vai citiem vides 
problēmjautājumiem, piemēram, bioloģisko daudzveidību, un apsvērt publiskās 
investīcijas, kas vajadzīgas, lai novērstu pārkārtošanās sociālās izmaksas un bezdarbības 
izmaksas;

7. uzsver, ka mūsu ietekmes uz savvaļas augiem un dzīvniekiem samazināšana un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana varētu mums palīdzēt novērst 
tādu jaunu zoonozes slimību kā Covid-19 parādīšanos; uzskata – lai stiprinātu mūsu 
sabiedrību noturību, Savienībai un dalībvalstīm būtu ievērojami jāpalielina publiskais 
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finansējums dabai un jānodrošina, ka atveseļošanas un noturības plāniem un 
pasākumiem piemēro vērienīgu un saistošu “nekaitēšanas” testu;

8. apņemas īstenot taisnīgu, vienlīdzīgu un ilgtspējīgu atveseļošanu no koronavīrusa 
krīzes, nodrošinot, ka nodokļu maksātāju nauda tiek efektīvi ieguldīta nākotnē, nevis 
pagātnē; apņemas īstenot tādu atveseļošanu, kas pakārto fiskālo ekspansiju pārejai uz 
ilgtspējīgu un aprites ekonomiku un padara sabiedrību un ekosistēmu noturību, un kas 
nodrošina, ka Eiropas zaļā kursa princips “nenodarīt kaitējumu” attiecas uz visiem 
atveseļošanas plāniem, kas paredz izmantot publiskos un privātos līdzekļus ilgtspējīgām 
nozarēm un projektiem, kuri ir klimatnoturīgi un nekaitē bioloģiskajai daudzveidībai, kā 
arī veicina papildu investīcijas, neparedzot līdzekļus nozarēm ar paaugstinātu emisiju 
līmeni, un piešķir prioritāti dabā rodamiem risinājumiem, līdz ar to radot videi 
draudzīgas darbvietas un uzlabojot labklājību visiem cilvēkiem planētas iespēju 
robežās; apņemas īstenot tādu atveseļošanu, kas finanšu sistēmā iekļauj klimata riskus 
un iespējas un citus vides rādītājus, kā arī visus sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspektus un kas skaidri izslēdz jebkādu tiešu vai netiešu atbalstu 
fosilajam kurināmajam atveseļošanas plānā un piemēro principu “piesārņotājs maksā”; 
aicina dalībvalstis līdz 2021. gada 30. jūnijam sagatavot valstu stratēģijas, lai 
pakāpeniski izbeigtu atbalstu fosilajiem kurināmajiem, tostarp netiešas subsīdijas un 
jaudas mehānismus; uzsver, ka pārejai uz zaļo ekonomiku jābūt sociāli ilgtspējīgai un tā 
nedrīkst saasināt enerģētikas problēmas un enerģētisko nabadzību; uzskata, ka 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem nevajadzētu uzņemties energoefektivitātes 
atjaunošanas izmaksas;

9. uzsver, ka ir vajadzīgas ievērojamas publisko un privāto investīciju summas, lai 
Savienību un dalībvalstis stingri nostādītu uz klimatneitralitātes ceļa un nodrošinātu 
ilgtspējīgu, sociāli taisnīgu un noturīgu atveseļošanu no Covid-19 pandēmijas; aicina 
Komisiju ne vēlāk kā līdz šā gada beigām publicēt klimatizturības pamatnostādnes 
attiecībā uz visiem līdzekļiem, kurus piesaistīs Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumenta ietvaros un sadalīs ar ES programmu starpniecību; aicina Komisiju kā daļu 
no atveseļošanas no Covid-19 pandēmijas trešām valstīm sniegtajam atbalstam piemērot 
tādus pašus principus kā ES atveseļošanas plāniem;

10. atsaucas uz Komisijas paziņojumu par Eiropas atveseļošanas plānu (COM(2020)0456), 
kurā atbalstīta vērienīga pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku, izmantojot finansējumu no 
Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta; uzsver, ka pirmais atveseļošanas plāns ir 
jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumu, un tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, ka publiskajos 
ieguldījumos, kas veikti, izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu, tiek 
ievērots princips “nenodarīt kaitējumu”, ka ar klimatu saistītie ieguldījumi atbilst ES 
Taksonomijas regulai un valstu ekonomikas atveseļošanas plāni tiek saskaņoti ar 
integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem (NECP);

11. uzsver, ka zinātne ir pierādījusi savstarpējo saikni starp veselības, vides un klimata 
krīzēm, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņu sekām un bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu izzušanu; atgādina, ka saistībā ar tādām veselības un sanitārajām krīzēm kā 
Covid-19 pandēmija ES kā pasaules mēroga dalībniecei ir jāīsteno globāla stratēģija, 
kuras mērķis ir novērst, ka šādas norises izraisa klimata traucējumus, piemēram, 
ekstrēmas laikapstākļu parādības, risinot to pamatā esošās problēmas un veicinot 
integrētu pieeju IAM īstenošanai; tādēļ aicina ES kā daļu no zaļā kursa finansēšanas 
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mehānismiem palielināt investīcijas klimata pārmaiņu riska pārvaldības, saglabāšanas, 
mazināšanas un pielāgošanās politikā;

12. uzsver, ka uz visiem ES atbalstītajiem ieguldījumiem un finansēm attiecas ES 
Taksonomijas regula ar visaptverošiem ilgtspējas rādītājiem, tostarp principu “nenodarīt 
būtisku kaitējumu”, un Parīzes nolīgums;

13. atgādina, ka saskaņā ar Taksonomijas regulu Komisijai līdz 2020. gada beigām ir 
jāpieņem deleģētais akts, kas ietvertu tehniskus pārbaudes kritērijus darbībām, kuras 
ievērojami sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos tām; aicina Komisiju 
atklāt, kuras Savienības izdevumu daļas atbilst ES taksonomijas un “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” principam, tostarp tās sociālajai dimensijai; aicina Komisiju līdz 2021. gada 
21. jūnijam pieņemt atjauninātu sekošanas metodiku, lai uzraudzītu un ziņotu par 
tendencēm saistībā ar kapitāla plūsmām ilgtspējīgu investīciju virzienā saskaņā ar ES 
taksonomiju;

14. aicina Komisiju novērtēt un apzināt darbības, kas būtiski kaitē vides ilgtspējai, saskaņā 
ar Regulas (ES) 2020/852 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu un to, ko ieteica Eiropas 
Centrālās banka un centrālo banku un regulatoru tīkls finanšu sistēmas ekoloģizācijai 
(NGFS);

15. uzskata, ka Eiropas zaļā kursa principam “nenodarīt kaitējumu” jāattiecas uz visiem 
atveseļošanas plāniem;

16. atgādina, ka, saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu īstenotajām 
investīcijām jāievēro princips “nenodarīt kaitējumu”; uzsver, ka ar klimatu saistītām 
investīcijām būtu jāatbilst ES taksonomijai un ka valstu atveseļošanas plāni būtu 
jāsaskaņo ar integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem;

17. aicina Komisiju nodrošināt, ka jaunā DFS neparedz atbalstu vai investīcijas darbībām, 
kas varētu izraisīt iesīksti aktīvos, kuri kaitē Savienības mērķiem klimata un vides jomā, 
ņemot vērā aktīvu izmantošanas ilgumu;

18. atkārto savu prasību, ka vismaz 40 % no programmas InvestEU kopējām investīcijām 
būtu jāveicina klimata un vides mērķu sasniegšana, savukārt visām InvestEU 
atbalsttiesīgajām investīcijām būtu jāatbilst Parīzes nolīgumam, tostarp 1,5 °C 
temperatūras mērķim, un ES taksonomijas principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”; 
uzskata, ka zaļā finansējuma nepietiekamību ir iespējams pārvarēt;

19. uzsver, ka nevienam projektam, kas neatbilst Savienības mērķiem klimata un vides 
jomā, jo īpaši mērķim ierobežot globālās temperatūras kāpumu, nodrošinot, ka tas 
nepārsniedz 1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, nevajadzētu būt 
atbalsttiesīgam saskaņā ar programmu InvestEU;

20. uzsver ēku energoefektivitātes uzlabošanas būtisko nozīmi, veicinot pāreju uz 
oglekļneitrālu ekonomiku; uzsver, ka energoietilpīgu ēku renovācijai ir nepieciešami 
ievērojami ieguldījumi, lai palielinātu to energoefektivitāti un tādējādi līdz minimumam 
samazinātu to ietekmi uz klimatu un vidi; šajā sakarībā uzsver, ka SEIP būtu jāmobilizē 
ieguldījumi, kas vajadzīgi masveida renovācijas vilnim;
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21. atgādina, ka jūras un piekrastes ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības pārvaldība, 
saglabāšana, pielāgošana un atjaunošana ir būtiska, lai risinātu klimata pārmaiņu 
problēmas un sasniegtu klimatneitralitāti, un ka šajā jomā ir vajadzīgi būtiski 
ieguldījumi; uzsver, ka ilgtspējīgai zilajai ekonomikai, tostarp ilgtspējīgai 
zivsaimniecībai, jūras atjaunojamajai enerģijai, tīram jūras transportam un ilgtspējīgam 
tūrismam, ir svarīga nozīme pārejā uz lielāku sociālo un teritoriālo noturību; tādēļ aicina 
ES pienācīgi ņemt vērā šo stratēģisko nozari SEIP;

22. atzinīgi vērtē ierosināto palielinājumu Taisnīgas pārkārtošanās fondā (TPF); uzsver, ka 
saskaņā ar SEIP Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms virzīs Savienības centienus 
pamatot ekonomiskās un sociālās iespējas, ko sniedz pāreja uz klimatneitralitāti 
energoietilpīgos ES reģionos un nozarēs;

23. aicina Komisiju nodrošināt, ka teritoriālie pārejas plāni izslēdz jebkādas investīcijas, kas 
nav uzskatāmas par ilgtspējīgām saskaņā ar ES taksonomiju un “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” principu, un noteikt konkrētus atskaites punktus un termiņus 
klimatneitralitātes sasniegšanai vēlākais līdz 2050. gadam;

24. norāda, ka pat ar vērienīgu finansējumu līdzekļu pieejamība nebūs neierobežota; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izveidot stingru sistēmu ar klimatu un vidi saistīto izdevumu 
lielākai uzraudzībai, pārbaudei, salīdzinošai novērtēšanai un ziņošanai par tiem visos 
SEIP finansēšanas instrumentos, lai nodrošinātu piešķirto līdzekļu efektivitāti un to, ka 
ES ir uz pareizā ceļa savu saistību izpildē; mudina Komisiju vajadzības gadījumā 
iesniegt priekšlikumu, kurā izklāstīta saistoša saskaņota metodika pārredzamai un 
stabilai ar klimatu un bioloģisko daudzveidību saistīto izdevumu uzskaitei nākamajā 
DFS; aicina Komisiju līdz 2024. gada beigām veikt novērtējumu, izvērtējot klimata un 
vides izdevumus, kas radušies saskaņā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu 
un Savienības DFS, lai noteiktu iespējamos zaļā finansējuma iztrūkumus; aicina Eiropas 
Revīzijas palātu regulāri pārbaudīt klimata izdevumu mērķa īstenošanu nākamajā DFS 
periodā, kā to noteikusi Komisija;

25. aicina Komisiju izvērtēt iespējas paplašināt ES taksonomijas izmantošanu, lai sekotu 
līdzi izdevumiem klimata un vides jomā visā ES publiskajā finansējumā, tostarp 
nākamajā DFS, InvestEU, Eiropas Atveseļošanas instrumentā, Maksātspējas atbalsta 
instrumentā, Atveseļošanas un noturīguma mehānismā un Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) līdzekļos; 

26. aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu paplašināt ES taksonomijas izmantošanu, 
attiecinot to arī uz publisko sektoru, un noteikt videi nekaitīgus un ilgtspējīgus publiskā 
iepirkuma kritērijus dalībvalstīm, lai līdz minimumam samazinātu to ietekmi uz vidi, un 
izstrādāt integrētus ziņošanas un grāmatvedības standartus nolūkā iekļaut ilgtspējas 
rādītājus un ES taksonomiju, kā arī atbilstīgu pārbaudes un revīzijas mehānismu;

27. aicina Komisiju vajadzības gadījumā pārskatīt valsts atbalsta noteikumus, tostarp 
pagaidu shēmu, kas ieviesta, reaģējot uz Covid-19 krīzi, lai panāktu lielāku sabiedrības 
atbalstu Eiropas zaļajam kursam un nodrošinātu, ka valsts atbalsts ir atkarīgs no 
Savienības klimata un vides mērķu sasniegšanas; norāda, ka valsts atbalsta noteikumu 
turpmākajā pārskatīšana būtu rūpīgi jāizplāno, lai nepieļautu konkurences 
izkropļojumus iekšējā tirgū un nodrošinātu tā integritāti un vienlīdzīgus konkurences 
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apstākļus;

28. aicina Komisiju, saskaņā ar LESD 108. pantu apstiprinot dalībvalsts iesniegtu valsts 
atbalsta pieprasījumu, iekļaut savā lēmumā noteikumus par to, ka līdzekļu saņēmējiem 
oglekļietilpīgās nozarēs ir jāpieņem klimata mērķi un zaļās pārejas ceļveži un jāpierāda 
sava uzņēmējdarbības modeļa un darbību saskaņošana ar Regulas (ES) 2018/1999 
2. nodaļā noteiktajiem mērķiem;

29. norāda, ka pielāgošanās klimata pārmaiņām vēl nav novērtēta un nav iekļauta DFS 
klimata budžetā; aicina Komisiju pieprasīt, lai tās finanšu instrumentu atbalsta saņēmēji 
nozarēs ar lielām emisijām, tostarp EIB atbalstītajos projektos, veiktu stresa testu par 
pielāgošanos klimata pārmaiņām; norāda, ka atbalsta saņēmēji, kas neiztur stresa testu 
par pielāgošanos klimata pārmaiņām, nav tiesīgi saņemt finansējumu no Savienības 
finanšu instrumentiem; uzsver, ka Komisijai būtu jāsniedz norādījumi atbalsta 
saņēmējiem, balstoties uz ES stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām un Eiropas 
Vides aģentūras datiem, par to, kā saskaņot investīciju projektu ar pielāgošanos klimata 
pārmaiņām prasībām; uzsver, ka šādos norādījumos ir pareizi jāizmanto Regulā 
(ES) 2020/852 noteiktie kritēriji;

30. aicina Komisiju paplašināt Eiropas pusgada procesu, papildinot pašreizējo uz fiskālo un 
budžeta disciplīnu balstīto pieeju ar klimata un vides disciplīnu, tajā pašā laikā nevājinot 
pusgadu; tāpēc aicina Komisiju izstrādāt jaunu klimata rādītāju, kas atspoguļotu 
ekonomikas rādītājus, lai tādējādi izvērtētu, cik lielā mērā dalībvalstu budžetu struktūras 
un progress atšķiras no katras attiecīgās valsts budžetam paredzētā scenārija, kurš 
saskaņots ar Parīzes nolīgumu; uzsver, ka šim rādītājam būtu jāsniedz dalībvalstīm 
norādījums par tās temperatūras līkni saistībā ar Parīzes nolīgumu, tādējādi nodrošinot 
iespēju Eiropas pusgada ietvaros sniegt ieteikumus par klimata parāda samazināšanu;

31. uzsver, ka vides apsvērumus un riskus var iekļaut dalībvalstu gada budžetos un vidēja 
termiņa plānos, veicot to zaļās budžeta plānošanas prakses salīdzinošo novērtēšanu; 
aicina Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm attiecībā uz publisko 
ieguldījumu nozīmi Eiropas zaļā kursa īstenošanā;

32. uzsver, ka ir jālikvidē šķēršļi publiskajām investīcijām par labu pārejai uz oglekļneitrālu 
ekonomiku; atgādina par savu atbalstu piemērotai pieejai publiskajām investīcijām, kas 
atbilst taksonomijas prasībām; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos pārskatīt 
pašreizējos Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus, ņemot vērā Eiropas Fiskālās 
padomes ieteikumus; uzsver, ka saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu var būt 
nepieciešama papildu elastība, lai varētu īstenot investīcijas klimata pārmaiņu 
mazināšanā un pielāgošanās pasākumos un atbalstīt dalībvalstis zaļā pārejā uz 
klimatneitralitāti taisnīgā un iekļaujošā veidā;

33. uzskata, ka atjaunotā nākotnes ES ilgtspējīga finansējuma stratēģija ir liela iespēja 
paātrināt pāreju uz ilgtspējīgākām privātajām investīcijām; tādēļ aicina Komisiju 
ierosināt vajadzīgos likumdošanas pasākumus, lai mudinātu iedzīvotājus ieguldīt 
ilgtspējīgās finansēs, balstoties uz kritērijiem, kas noteikti 2020. gada 18. jūnija Regulā 
(ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai1;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi 
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34. aicina Komisiju reformēt Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīvu nolūkā ņemt vērā 
īpašo MVU situāciju, lai nodrošinātu, ka visi attiecīgie uzņēmumi, kas darbojas 
oglekļietilpīgās nozarēs, paziņo un publicē savus oglekļa emisiju samazināšanas 
mērķrādītājus savas uzņēmējdarbības saskaņošanai Parīzes nolīgumu; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai ar bioloģisko daudzveidību saistīti riski, ietekme un atkarība tiktu 
integrēti attiecīgajos ES tiesību aktos, tostarp Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīvā, 
Informācijas atklāšanas regulas deleģētajos aktos un citos tiesību aktos, kas attiecas uz 
uzņēmumiem un finansēm;

35. aicina Komisiju nodrošināt, lai jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas obligācijas ar ES 
nodrošinājumu atbilstu ES „zaļo“ obligāciju standartam, ES taksonomijai un “nenodarīt 
būtisku kaitējumu” principam;

36. aicina stiprināt EIB un Eiropas Investīciju fonda (EIF) lomu pārejas finansēšanā; 
uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš klimata, vides un sociālās pārbaudes 
kritērijiem, kas reglamentē EIB un EIF ilgtspējīgas investīcijas, pamatojoties uz 
principu “nenodarīt kaitējumu”; atzinīgi vērtē EIB jauno aizdevumu politiku enerģētikas 
jomā un aicina to kā daļu no tās “Klimata bankas ceļveža 2021.–2025. gadam” izstrādāt 
skaidru un pārredzamu metodiku, izmantojot taksonomiju, nolūkā nodrošināt, ka visi 
finansētie projekti būs saskaņoti ar Parīzes nolīguma 1,5°C temperatūras mērķi, 
atbilstīgi pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku un principam „nenodarīt būtisku 
kaitējumu“ bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmām; sagaida, ka atlikušie 50 % no 
EIB ieguldījumu portfeļa respektē principu “nenodarīt kaitējumu”;

37. atgādina, ka saskaņā ar ECB pilnvarām tās ekonomikas politikai būtu jāveicina Līguma 
par Eiropas Savienību 3. pantā noteikto Savienības mērķu sasniegšana; tādēļ aicina 
ECB turpināt monetārās politikas pārskatīšanu, lai pēc iespējas drīz apturētu tādu 
saimniecisko darbību finansēšanu, kas kaitē vides un sociālajiem mērķiem; aicina ECB 
izvērtēt iespēju iekļaut ilgtspējas kritērijus savā nodrošinājuma sistēmā, aktīvu iegādē 
un mērķtiecīgās refinansēšanas operācijās, vienlaikus izvērtējot veidus, kā virzīt 
aizdevumus uz investīcijām enerģētikas pārkārtošanā, lai atjaunotu ilgtspējīgu 
ekonomiku pēc Covid-19 krīzes; atgādina par ECB apņemšanos attiecīgos gadījumos 
izmantot ES taksonomiju šo darbību veikšanai;

38. aicina Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) kopā ar valstu kompetentajām iestādēm 
(VKI) strauji izstrādāt ikgadējus klimata stresa testus to uzraudzītajām finanšu iestādēm, 
kā šobrīd tiek apspriests it sevišķi centrālo banku un regulatoru tīklā finanšu sistēmas 
ekoloģizācijai (NGFS), lai izprastu, kur un cik dziļi attiecīgo ES finanšu iestāžu 
portfeļos atrodas ar klimatu saistīti finanšu riski;

39. aicina Komisiju ievērojami palielināt finansējumu tehniskajai palīdzībai Eiropas 
Investīciju konsultāciju centrā (EIKC) un citos attiecīgajos ES fondos, lai nodrošinātu, 
ka tehniskā palīdzība sasniedz 1 % no kopējās izdevumu summas; aicina Komisiju 
tehnisko palīdzību koncentrēt uz projektiem un nozarēm ar vislielāko vides, sociālo un 
izturētspējas pievienoto vērtību, it sevišķi uz dabā balstītiem risinājumiem, kas spēj 
kopā sasniegt klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos tām un bioloģiskās 
daudzveidības ieguvumus.

ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).
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