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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie en Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 
suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa (SEIP; COM(2020)0021), dat tot doel heeft een rechtvaardige en 
weldoordachte transitie naar een veerkrachtige en duurzame samenleving mogelijk te 
maken; benadrukt dat zowel publieke als private duurzame financiering van cruciaal 
belang is voor de Unie en de lidstaten met het oog op de verwezenlijking van de milieu- 
en klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal, inclusief de aangepaste 
doelstellingen inzake klimaat, energie en biodiversiteit voor 2030 en 2050, en met het 
oog op het nakomen van de verplichtingen van de EU uit hoofde van de Overeenkomst 
van Parijs, het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, dit alles op basis van de beste 
beschikbare wetenschappelijke gegevens; acht het essentieel dat het investeringsplan 
aanvullende investeringen met meerwaarde mogelijk maakt, duurzame groene banen 
creëert en marktfinanciering bevordert;

2. neemt kennis van het herziene voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK), met als kern de Europese Green Deal; verwacht een stijging van de 
investeringsmiddelen die overeenstemt met de groene transitie naar een klimaatneutrale, 
sociaal en ecologisch veerkrachtige, genderevenwichtige en inclusieve economie en met 
de doelstellingen die zullen worden vastgelegd in de klimaatwet; is van mening dat het 
nieuwe MFK voldoende middelen moet toewijzen aan de bevordering van die 
beleidsmaatregelen die bijdragen aan de verwezenlijking van de klimaat- en 
milieudoelstellingen en van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

3. merkt op dat de financiering van de Europese Groene Deal kan worden aangevuld met 
een reeks nieuwe eigen middelen van de EU; stelt voor om toekomstige invoeringen van 
nieuwe eigen EU-middelen onder meer te richten op de financiering van maatregelen 
voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, alsook op het bereiken 
van de EU-klimaat-, energie- en milieudoelstellingen op de korte en lange termijn, die 
zijn vastgesteld in de Europese Green Deal en bindend zijn op grond van de 
verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs; roept de Commissie ertoe 
op zich te buigen over mogelijke nieuwe financiële middelen voor de transitie, die 
zowel vanuit ecologisch als sociaal oogpunt duurzaam zijn;

4. benadrukt het belang van prioritering met betrekking tot de uitgaven binnen het MFK;

5. onderstreept het belang van grotere economische groei voor het bevorderen van de 
noodzakelijke investeringen ten behoeve van de transitie van de economie;

6. vraagt de Commissie met een ambitieus voorstel te komen ter herziening van de 
verschillende bedragen die worden toegewezen aan het SEIP en de bijbehorende 
strategie voor duurzame investeringen, en hierbij rekening te houden met de 
investeringsbehoeften voor aanpassing aan de klimaatverandering of andere 
milieuproblemen, onder meer op het gebied van de biodiversiteit, en met de nodige 
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overheidsinvesteringen voor het aanpakken van de sociale kosten van de transitie en de 
kosten van niet-handelen;

7. benadrukt dat het verlagen van de menselijke impact op de fauna en het beschermen en 
herstellen van de biodiversiteit de uitbraak van een nieuwe zoönose zoals COVID-19 
kunnen helpen voorkomen; is van mening dat de Unie en de lidstaten ter versterking 
van de veerkracht van onze samenlevingen aanzienlijk meer overheidsmiddelen moeten 
investeren in de natuur, en ervoor moeten zorgen dat plannen en maatregelen voor 
herstel en veerkracht worden onderworpen aan een strenge en bindende test om te zien 
of ze geen schade veroorzaken;

8. verbindt zich tot een rechtvaardig en duurzaam herstel na de coronacrisis, waarbij wordt 
gegarandeerd dat het geld van de belastingbetaler effectief wordt geïnvesteerd in de 
toekomst, en niet in het verleden; verbindt zich tot een herstel waarbij budgettaire 
expansie afhankelijk wordt gemaakt van stimulansen voor de overgang naar een 
duurzame en circulaire economie en van het weerbaarder maken van samenlevingen en 
ecosystemen, waarbij het niet-schadenbeginsel van de Europese Green Deal wordt 
toegepast op alle herstelplannen, en waarbij publieke en private middelen worden 
gebruikt om duurzame sectoren en projecten klimaatbestendig en 
biodiversiteitsbevorderend te maken, geen geld gaat naar sectoren die veel emissies 
veroorzaken en voorrang wordt gegeven aan op de natuur gebaseerde oplossingen, 
zodat er groene banen worden gecreëerd en meer welzijn voor de hele wereldbevolking, 
binnen de grenzen van onze planeet; verbindt zich tot een herstel waarbij 
klimaatgerelateerde risico’s en kansen en andere milieu-indicatoren worden 
geïntegreerd in het financiële stelsel en in alle aspecten van openbare beleidsvorming en 
infrastructuur, en waarbij directe of indirecte steun voor fossiele brandstoffen 
ondubbelzinnig uit het herstelplan wordt uitgesloten en het beginsel “de vervuiler 
betaalt” wordt toegepast; verzoekt de lidstaten om vóór 30 juni 2021 nationale 
strategieën op te stellen voor de uitfasering van steun aan fossiele brandstoffen, 
inclusief steun in de vorm van indirecte subsidies en in het kader van 
capaciteitsmechanismen; benadrukt dat de groene transitie sociaal duurzaam moet zijn 
en de problematiek van energie- en brandstofarmoede niet mag verergeren; is van 
mening dat de kosten van energie-efficiënte renovaties niet voor rekening mogen komen 
van huishoudens met een laag inkomen;

9. benadrukt dat er substantiële bedragen aan publieke en private investeringen nodig zijn 
om de EU kordaat op weg te zetten naar klimaatneutraliteit en naar een duurzaam, 
sociaal rechtvaardig en veerkrachtig herstel van de COVID-19-pandemie; roept de 
Commissie ertoe op om tegen eind 2020 richtsnoeren inzake klimaatbestendigheid te 
publiceren voor alle middelen die in het kader van het herstelinstrument van de 
Europese Unie zullen worden gemobiliseerd en via de EU-programma’s zullen worden 
besteed; roept de Commissie ertoe op om de steun aan derde landen in het kader van het 
herstel van de COVID-19-pandemie aan dezelfde beginselen te onderwerpen als de 
herstelplannen in de EU;

10. verwijst naar de mededeling van de Commissie over het herstelplan voor Europa 
(COM(2020)0456), waarin zij pleit voor een ambitieuze groene transitie naar een 
klimaatneutrale economie middels financiering uit hoofde van het herstelinstrument 
voor de Europese Unie (NextGenerationEU); benadrukt dat het eerste herstelplan moet 
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worden afgestemd op de Overeenkomst van Parijs, en vraagt de Commissie bijgevolg 
ervoor te zorgen dat overheidsinvesteringen in het kader van het herstelinstrument 
NextGenerationEU voldoen aan het niet-schadenbeginsel, dat klimaatrelevante 
investeringen overeenstemmen met de EU-taxonomieverordening en dat de nationale 
herstelplannen worden afgestemd op de nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s);

11. onderstreept dat de wetenschap het onderlinge verband heeft aangetoond tussen 
gezondheids-, milieu- en klimaatcrises, en dat dit met name kan worden gelinkt aan de 
gevolgen van de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit en ecosystemen; 
herhaalt dat een gezondheids- en sanitaire crisis zoals de COVID-19-pandemie de EU 
als wereldspeler ertoe verplicht een mondiale strategie te volgen, met als doel te 
voorkomen dat een dergelijke crisis tot klimaatverstoringen leidt, zoals extreme 
weersverschijnselen, en wijst erop dat hiertoe de problemen bij de wortel moeten 
worden aangepakt en er voor een integrale aanpak met uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet worden gekozen; roept de EU er bijgevolg 
toe op om de investeringen in beleidsmaatregelen inzake risicomanagement, behoud, 
beperking en aanpassing op te schroeven, als onderdeel van de 
financieringsmechanismen van de Green Deal;

12. eist dat alle door de EU gesteunde investeringen en financiering beantwoorden aan de 
EU-taxonomieverordening en voldoen aan allesomvattende duurzaamheidsindicatoren, 
het niet-schadenbeginsel en de Overeenkomst van Parijs;

13. brengt in herinnering dat de Commissie in het kader van de taxonomieverordening 
uiterlijk eind 2020 een gedelegeerde handeling moet aannemen met technische 
screeningscriteria voor activiteiten die wezenlijk bijdragen aan de beperking van of 
aanpassing aan de klimaatverandering; roept de Commissie ertoe op openbaar te maken 
welke onderdelen van de uitgaven van de Unie in overeenstemming zijn met de EU-
taxonomie en het niet-schadenbeginsel, inclusief de sociale dimensie hiervan; vraagt de 
Commissie om tegen 21 juni 2021 een geactualiseerde traceringsmethodologie vast te 
stellen om te volgen en te rapporteren hoeveel kapitaal er overeenkomstig de EU-
taxonomie wordt bestemd voor duurzame investeringen;

14. verzoekt de Commissie na te gaan en vast te stellen welke activiteiten bijzonder 
schadelijk zijn voor de ecologische duurzaamheid, overeenkomstig artikel 26, lid 2, 
onder a), van Verordening (EU) 2020/852 en zoals aanbevolen door de Europese 
Centrale Bank en het netwerk van centrale banken en toezichthouders voor de 
vergroening van het financiële systeem;

15. dringt erop aan dat het niet-schadenbeginsel van de Europese Green Deal wordt 
toegepast op alle herstelplannen;

16. herhaalt dat investeringen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht het 
niet-schadenbeginsel moeten eerbiedigen; benadrukt dat klimaatrelevante investeringen 
in overeenstemming moeten zijn met de EU-taxonomie en dat de nationale 
herstelplannen moeten worden afgestemd op de NECP’s;

17. roept de Commissie ertoe op ervoor te zorgen dat er uit hoofde van het nieuwe MFK 
geen activiteiten worden ondersteund of gefinancierd die leiden tot een afhankelijkheid 
van activa die, gezien hun levensduur, schadelijk zijn voor de klimaat- en 
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milieudoelstellingen van de EU;

18. herhaalt de eis van het Europees Parlement dat ten minste 40 % van alle investeringen 
uit hoofde van het InvestEU-programma moet bijdragen tot de klimaat- en 
milieudoelstellingen, en dat alle uit hoofde van het InvestEU-programma in aanmerking 
komende investeringen in lijn moeten zijn met de Overeenkomst van Parijs, inclusief 
het streefdoel van een beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C, en 
het in de EU-taxonomie vervatte niet-schadenbeginsel; is van mening dat de 
groenefinancieringskloof kan worden gedicht;

19. dringt erop aan dat geen enkel project dat onverenigbaar is met de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie, met name de doelstelling van de beperking van de 
wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C boven pre-industriële niveaus, in 
aanmerking mag komen voor steun uit hoofde van het InvestEU-programma;

20. benadrukt de belangrijke rol van betere energie-efficiëntie van gebouwen bij het 
realiseren van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving; benadrukt dat een 
aanzienlijke hoeveelheid investeringen vereist is voor de renovatie van energie-
intensieve gebouwen teneinde de energieprestaties daarvan te verbeteren en aldus de 
klimaat- en milieuvoetafdruk te verminderen; wijst in dit opzicht op het feit dat het 
SEIP de investeringen moet losmaken die nodig zijn voor een massale renovatiegolf;

21. brengt in herinnering dat het beheer, het behoud, de aanpassing en het herstel van de 
mariene en kustecosystemen en de biodiversiteit van essentieel belang zijn om de 
klimaatverandering aan te pakken en klimaatneutraliteit te bereiken, en dat er op dit 
gebied belangrijke investeringen nodig zijn; onderstreept dat een duurzame blauwe 
economie, inclusief duurzame visserij, hernieuwbare mariene energie, schoon 
zeevervoer en duurzaam toerisme, een belangrijke rol kan spelen bij de transitie naar 
een veerkrachtigere samenleving en veerkrachtigere regio’s; vraagt de EU bijgevolg om 
in het SEIP terdege rekening te houden met deze strategische sector;

22. verwelkomt de voorgestelde uitbreiding van het Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
benadrukt dat het mechanisme voor een rechtvaardige transitie in het kader van het 
SEIP de koers zal bepalen voor de inspanningen van de EU ter verwezenlijking van de 
economische en sociale kansen van de transitie naar klimaatneutraliteit in energie-
intensieve regio’s en sectoren van de Unie;

23. vraagt de Commissie te waarborgen dat alle plannen voor territoriale transitie 
investeringen uitsluiten die op grond van de EU-taxonomie en het niet-schadenbeginsel 
niet als duurzaam kunnen worden beschouwd, alsook concrete mijlpalen en 
tijdschema’s vast te leggen voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit tegen 2050;

24. merkt op dat de beschikbare middelen niet onbeperkt zijn, zelfs met ambitieuze 
financiering; verzoekt de Commissie in dit verband een degelijk kader vast te stellen 
voor meer monitoring, toetsing, benchmarking en rapportage van klimaat- en 
milieugerelateerde uitgaven in alle financieringsinstrumenten van het SEIP, teneinde de 
doeltreffendheid van de toegewezen middelen te waarborgen en ervoor te zorgen dat de 
EU op schema ligt om aan haar verplichtingen te voldoen; dringt er bij de Commissie 
op aan een gepast voorstel voor te leggen met een bindende en geharmoniseerde 
methode voor de transparante en degelijke boekhouding van klimaat- en 
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biodiversiteitsgerelateerde uitgaven uit hoofde van het toekomstige MFK; roept de 
Commissie op tegen eind 2024 een beoordeling uit te voeren van de klimaat- en milieu-
uitgaven uit hoofde van het programma NextGenerationEU en het MFK van de Unie, 
teneinde potentiële hiaten in de groene financiering te identificeren; verzoekt de 
Europese Rekenkamer de uitvoering van het doel voor klimaatuitgaven tijdens de 
aanstaande MFK-periode, zoals vastgelegd door de Commissie, regelmatig te 
controleren;

25. verzoekt de Commissie zich te buigen over de mogelijkheden voor een ruimer gebruik 
van de EU-taxonomie voor het traceren van klimaat- en milieu-uitgaven binnen alle 
publieke financiering van de EU, met inbegrip van het nieuwe MFK, InvestEU, het 
programma NextGenerationEU, het instrument voor solvabiliteitssteun,  de faciliteit 
voor herstel en weerbaarheid en de fondsen van de Europese Investeringsbank (EIB);

26. verzoekt de Commissie met een voorstel te komen om het gebruik van de EU-
taxonomie uit te breiden tot de overheidssector, criteria inzake groene en duurzame 
overheidsopdrachten vast te stellen voor de lidstaten, zodat zij hun milieuvoetafdruk tot 
een minimum kunnen beperken, normen voor integrale rapportage en -boekhouding uit 
te werken waarin duurzaamheidsindicatoren en de EU-taxonomie worden opgenomen, 
alsook een passend verificatie- en controlemechanisme te ontwikkelen;

27. verzoekt de Commissie de regels inzake staatssteun, met inbegrip van de tijdelijke 
kaderregeling die als reactie op de COVID-19-crisis is ingevoerd, zo te herzien dat zij 
meer staatssteun mogelijk maken voor de Europese Green Deal, en erop toe te zien dat 
staatssteun afhankelijk wordt gesteld van de verwezenlijking van de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie; merkt op dat elke herziening van de staatssteunregels 
zorgvuldig moet worden uitgewerkt teneinde verstoringen van de mededinging op de 
interne markt te voorkomen, de integriteit van de interne markt te waarborgen en een 
gelijk speelveld te garanderen;

28. roept de Commissie ertoe op om bij het goedkeuren van een aanvraag voor staatssteun 
van een lidstaat overeenkomstig artikel 108 VWEU in haar beslissing een bepaling op te 
nemen dat begunstigden in koolstofintensieve sectoren klimaatdoelstellingen en 
routekaarten voor een groene transitie moeten aannemen en moeten aantonen dat hun 
bedrijfsmodel en -activiteiten in lijn zijn met de doelstellingen zoals vervat in hoofdstuk 
2 van Verordening (EU) 2018/1999;

29. merkt op dat de aanpassingen aan de klimaatverandering nog niet zijn beoordeeld en 
niet zijn opgenomen in de klimaatbedragen van het MFK; verzoekt de Commissie om 
begunstigden van haar financieringsinstrumenten in sectoren die veel emissies 
veroorzaken en begunstigden van projecten die worden gesteund door de EIB, te vragen 
een stresstest uit te voeren met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering; 
wijst erop dat begunstigden die de stresstest met betrekking tot de aanpassing aan de 
klimaatverandering niet doorstaan, niet in aanmerking komen voor steun uit de 
financiële instrumenten van de Unie; wijst erop dat de Commissie sturing moet geven 
aan begunstigden, op basis van de EU-strategie inzake de aanpassing aan de 
klimaatverandering en de gegevens van het Europees milieuagentschap over hoe 
investeringsprojecten moeten worden afgestemd op de klimaataanpassingsvereisten; 
benadrukt dat dergelijke sturing op gepaste wijze moet stoelen op de criteria die zijn 
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vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852;

30. vraagt de Commissie het proces van het Europees Semester uit te breiden door de 
huidige aanpak, die uitgaat van fiscale en budgettaire discipline, aan te vullen met een 
klimaat- en milieudiscipline, zonder dat het Europees Semester daardoor wordt 
afgezwakt; verzoekt de Commissie dan ook een nieuwe klimaatindicator te ontwikkelen 
die een afspiegeling vormt van de economische indicatoren, om na te gaan in hoeverre 
de begrotingsstructuur van de lidstaten afwijkt van een scenario waarin elke nationale 
begroting voortgang boekt naar afstemming op de Overeenkomst van Parijs; benadrukt 
de noodzaak van deze indicator om de lidstaten in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs een indicatie te geven van hun evolutie inzake temperatuur, en het op die manier 
mogelijk te maken dat het Europees Semester aanbevelingen doet over de vermindering 
van hun klimaatschuld;

31. wijst erop dat milieuoverwegingen en risico’s kunnen worden verwerkt in de jaarlijkse 
begrotingen en de plannen op middellange termijn van de lidstaten door de 
benchmarking van hun praktijken op het gebied van groen begroten; roept de 
Commissie ertoe op de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten met 
betrekking tot de rol van publieke investeringen in verwezenlijking van de Europese 
Green Deal te bevorderen.

32. benadrukt dat de belemmeringen voor publieke investeringen uit de weg moeten worden 
geruimd, zodat de transitie naar een koolstofneutrale economie kan worden bereikt; 
spreekt nogmaals zijn steun uit voor een gekwalificeerde behandeling voor publieke 
investeringen die voldoen aan de taxonomie; is ingenomen met de toezegging van de 
Commissie om de huidige regels van het stabiliteits- en groeipact te herzien en daarbij 
rekening te houden met de aanbevelingen van het Europees Begrotingscomité; 
benadrukt dat er in het kader van het stabiliteits- en groeipact meer flexibiliteit kan 
vereist zijn om investeringen in de beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering mogelijk te maken en de lidstaten op een eerlijke en inclusieve 
manier te ondersteunen bij de groene transitie naar klimaatneutraliteit;

33. is van oordeel dat de toekomstige herziene EU-strategie voor duurzame investeringen 
een enorme kans biedt om de transitie naar duurzamere particuliere investeringen te 
versnellen; roept de Commissie er daarom toe op de nodige wetgevingsmaatregelen 
voor te stellen teneinde burgers aan te sporen om duurzaam te beleggen, uitgaande van 
de criteria die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852 van 18 juni 2020 
betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen1;

34. vraagt de Commissie de richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie te herzien, rekening houdend met de specifieke situatie van kmo’s, 
en ervoor te zorgen dat alle relevante bedrijven die actief zijn in koolstofintensieve 
sectoren, hun doelstellingen voor koolstofemissiereductie rapporteren en publiceren, 
zodat deze in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs; roept de 
Commissie ertoe op om ervoor te zorgen dat biodiversiteitsgerelateerde risico’s, 

1 Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening 
(EU) 2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13).
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effecten en afhankelijkheden worden opgenomen in de relevante EU-wetgeving, met 
inbegrip van de richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële 
informatie, de gedelegeerde handelingen bij de verordening betreffende 
informatieverschaffing en andere relevante bedrijfs- en financiële wetgeving;

35. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat eventuele door de EU gedekte 
herstelobligaties worden uitgegeven in overeenstemming met de EU-norm voor groene 
obligaties, de EU-taxonomie en het niet-schadenbeginsel;

36. pleit voor een aangescherpte rol voor de EIB en het Europees Investeringsfonds (EIF) 
bij de financiering van de transitie; benadrukt dat er specifieke aandacht moet worden 
geschonken aan de criteria voor klimaat-, milieu- en sociale toetsing met betrekking tot 
duurzame investeringen door de EIB en het EIF op basis van het niet-schadenbeginsel; 
is ingenomen met het nieuwe kredietbeleid inzake energie van de EIB, en roept de 
instelling ertoe op als onderdeel van zijn “Climate Bank Roadmap 2021-2025” een 
heldere en transparante methode met behulp van de taxonomie te ontwikkelen, om 
ervoor te zorgen dat alle gefinancierde projecten worden afgestemd op de in de 
Overeenkomst van Parijs opgenomen doelstelling van een temperatuurstijging van 
maximaal 1,5 °C, in overeenstemming met de transitie naar een klimaatneutrale 
economie en het niet-schadenbeginsel met betrekking tot de biodiversiteit en 
ecosystemen; verwacht dat de resterende 50 % van de EIB-portefeuille voldoet aan het 
niet-schadenbeginsel;

37. herinnert eraan dat het economisch beleid van de ECB volgens het mandaat van de ECB 
moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie zoals 
vastgelegd in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; roept de ECB er 
bijgevolg toe op de herziening van zijn monetaire beleidsstrategie voort te zetten 
teneinde zo snel mogelijk een eind te maken aan de financiering van economische 
activiteiten die schadelijk zijn voor milieudoelstellingen of sociale doelstellingen; roept 
de ECB ertoe op te evalueren hoe duurzaamheidscriteria kunnen worden opgenomen in 
zijn onderpandkader, zijn vermogensaankopen en zijn gerichte herfinancieringsacties, 
en tegelijk manieren te beoordelen om leningen te loodsen in de richting van 
energietransitie-investeringen, met als doel het opbouwen van een duurzame economie 
in de nasleep van de COVID-19-crisis; wijst de ECB op haar belofte om de EU-
taxonomie waar toepasselijk voor deze acties in te zetten;

38. roept de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) en de nationale bevoegde 
autoriteiten op tot een snelle voortzetting van de jaarlijkse klimaatstresstests voor de 
financiële instellingen die onder hun toezicht vallen, zoals momenteel met name wordt 
besproken binnen het netwerk van centrale banken en toezichthouders voor de 
vergroening van het financiële systeem, teneinde inzicht te krijgen in waar en in welke 
mate klimaatgerelateerde financiële risico’s aanwezig zijn in portefeuilles van relevante 
Europese financiële instellingen;

39. roept de Commissie ertoe op de financiering voor technische ondersteuning in het kader 
van de Europese investeringsadvieshub (EIAH) en overige relevante fondsen fors op te 
schroeven, om ervoor te zorgen dat technische ondersteuning toeneemt tot 1 % van het 
totale uit te geven bedrag; roept de Commissie ertoe op om de aandacht te vestigen op 
technische ondersteuning voor projecten en sectoren met de grootste meerwaarde op het 
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gebied van milieu, maatschappij en veerkracht, en dan in het bijzonder op de natuur 
gebaseerde projecten die tegelijkertijd kunnen zorgen voor de beperking van de 
klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering en biodiversiteitsvoordelen.
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