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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie planu inwestycyjnego na 
rzecz zrównoważonej Europy (COM(2020)0021), którego celem jest umożliwienie 
sprawiedliwego i dobrze zarządzanego przejścia ku odpornemu i zrównoważonemu 
społeczeństwu; podkreśla, że zrównoważone finansowanie – zarówno publiczne, jak i 
prywatne – będzie odgrywać zasadniczą rolę w osiąganiu przez Unię i państwa 
członkowskie celów środowiskowych i klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu, 
w tym zmienionych celów w zakresie klimatu, energii i różnorodności biologicznej na 
lata 2030 i 2050, a także w realizacji zobowiązań Unii podjętych na mocy porozumienia 
paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej i celów zrównoważonego 
rozwoju, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową; uważa za konieczne, aby 
plan inwestycyjny umożliwiał dodatkowe inwestycje, które wnoszą rzeczywistą wartość 
dodaną, tworzył trwałe ekologiczne miejsca pracy i ułatwiał finansowanie rynkowe;

2. przyjmuje do wiadomości zmieniony wniosek w sprawie kolejnych wieloletnich ram 
finansowych (WRF), którego głównym elementem jest Europejski Zielony Ład; 
oczekuje wzrostu współmiernego do zielonej transformacji, dążącego do gospodarki 
neutralnej pod względem klimatu, odpornej na zagrożenia społeczne i środowiskowe, 
zrównoważonej pod względem płci i sprzyjającej włączeniu społecznemu, a także do 
celów, które mają zostać określone w prawie o klimacie; uważa, że w nowych WRF 
należy przydzielić wystarczające zasoby na promocję tych strategii politycznych, które 
przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie klimatu i środowiska oraz celów 
zrównoważonego rozwoju;

3. zauważa, że finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu mógłby uzupełniać zestaw 
nowych zasobów własnych UE; proponuje, aby wszelkie nowe zasoby własne UE 
wprowadzone w przyszłości mogły być kierowane m.in. na finansowanie środków 
łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz na realizację krótko- i 
długoterminowych celów Unii w zakresie klimatu, energii i środowiska, określonych w 
Europejskim Zielonym Ładzie i wynikających z zobowiązań podjętych w ramach 
porozumienia paryskiego; wzywa Komisję do oceny ewentualnych nowych środków 
finansowych na transformację, zrównoważonych zarówno pod względem 
środowiskowym, jak i społecznym;

4. podkreśla potrzebę ustalenia priorytetów wydatków w ramach WRF;

5. podkreśla znaczenie przyspieszenia wzrostu gospodarczego dla ułatwienia niezbędnych 
inwestycji w celu transformacji gospodarki;

6. wzywa Komisję do przedstawienia ambitnego wniosku dotyczącego przeglądu różnych 
kwot przyznanych na plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy oraz jej 
strategii zrównoważonych inwestycji, aby uwzględnić potrzeby inwestycyjne związane 
z przystosowaniem się do zmiany klimatu lub z innymi wyzwaniami środowiskowymi, 
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takimi jak różnorodność biologiczna, oraz rozważyć inwestycje publiczne konieczne do 
rozwiązania kwestii społecznych kosztów transformacji i kosztów niepodejmowania 
działań;

7. podkreśla, że ograniczenie naszego wpływu na dziką faunę i florę oraz ochrona i 
przywracanie różnorodności biologicznej może pomóc nam zapobiec pojawieniu się 
nowej choroby odzwierzęcej, takiej jak COVID-19; uważa, że w celu wzmocnienia 
odporności naszych społeczeństw Unia i państwa członkowskie powinny znacznie 
zwiększyć finansowanie publiczne na rzecz przyrody i zapewnić, by plany i środki na 
rzecz odbudowy i zwiększania odporności były poddane ambitnemu i wiążącemu 
testowi zgodności z zasadą „nie szkodzić”;

8. zobowiązuje się do sprawiedliwej, godziwej i zrównoważonej odbudowy po kryzysie 
związanym z koronawirusem, w ramach której pieniądze podatników będą skutecznie 
inwestowane w przyszłość, a nie w przeszłość; zobowiązuje się do ożywienia 
gospodarczego, w którym ekspansja fiskalna jest uwarunkowana zachęcaniem do 
przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zwiększaniem 
odporności społeczeństw i ekosystemów, gwarantuje stosowanie zasady „nie szkodzić” 
Europejskiego Zielonego Ładu do wszystkich planów odbudowy, wykorzystuje środki 
publiczne i prywatne do finansowania sektorów i projektów zrównoważonych pod 
względem zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz generuje dodatkowe 
inwestycje, przy czym pieniądze nie będą kierowane do wysokoemisyjnych sektorów, 
zaś pierwszeństwo otrzymają rozwiązania oparte na przyrodzie, co będzie tworzyć 
ekologiczne miejsca pracy i zwiększać ogólny dobrobyt w ramach ograniczeń planety; 
zobowiązuje się do odbudowy, która uwzględnia w systemie finansowym zagrożenia i 
możliwości związane z klimatem oraz inne wskaźniki środowiskowe, jak również 
wszystkie aspekty kształtowania polityki publicznej i infrastruktury, oraz która 
wyraźnie wyklucza wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wsparcie dla paliw kopalnych 
w planie odbudowy i jest zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”; wzywa państwa 
członkowskie, aby do 30 czerwca 2021 r. opracowały krajowe strategie, w których 
zobowiążą się do stopniowego wycofywania wsparcia dla paliw kopalnych, w tym 
pośrednich dotacji i mechanizmów zwiększania zdolności; podkreśla, że transformacja 
ekologiczna musi być zrównoważona społecznie i nie może pogłębiać problemów 
związanych z ubóstwem energetycznym i paliwowym; uważa, że kosztów renowacji 
zwiększających efektywność energetyczną nie powinny ponosić gospodarstwa domowe 
o niskich dochodach;

9. podkreśla, że aby nadać zdecydowany kierunek działaniom Unii prowadzącym do 
neutralności klimatycznej oraz zrównoważonej, sprawiedliwej społecznie i odpornej 
odbudowy po pandemii COVID-19, potrzebne są znaczne inwestycje publiczne i 
prywatne; wzywa Komisję do opublikowania, najpóźniej do końca bieżącego roku, 
wytycznych dotyczących odporności na zmianę klimatu w odniesieniu do wszystkich 
funduszy, które zostaną pozyskane w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i przekazane za pośrednictwem programów UE; apeluje do Komisji o 
stosowanie w odniesieniu do wsparcia udzielanego państwom trzecim w ramach 
odbudowy po pandemii COVID-19 takich samych zasad jak w przypadku planów 
odbudowy w UE;

10. przypomina komunikat Komisji w sprawie planu odbudowy dla Europy 
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(COM(2020)0456) wspierającego ambitną transformację ekologiczną w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu przez finansowanie za pośrednictwem instrumentu 
Next Generation EU; zaznacza, że pierwszy plan odbudowy musi być zgodny z 
porozumieniem paryskim, i w związku z tym apeluje do Komisji o zadbanie, aby 
inwestycje publiczne za pośrednictwem instrumentu Next Generation EU były 
realizowane z poszanowaniem zasady „nie szkodzić”, aby inwestycje istotne dla 
klimatu były zgodne z rozporządzeniem w sprawie systematyki UE oraz aby krajowe 
plany odbudowy były spójne z krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu 
(NECP);

11. podkreśla, że nauka dowodzi, iż istnieje wzajemne powiązanie między zdrowiem a 
kryzysami środowiskowym i klimatycznym, w szczególności związane z 
konsekwencjami zmiany klimatu oraz utratą różnorodności biologicznej i ekosystemów; 
przypomina, że kryzysy zdrowotne i sanitarne, jak ten związany z pandemią COVID-
19, wymagają od UE jako podmiotu globalnego wdrożenia globalnej strategii mającej 
na celu zapobieganie powodowania przez takie epizody zaburzeń klimatu, np. 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, poprzez zajęcie się tymi kwestiami u ich podstaw i 
promowanie zintegrowanego podejścia wdrażającego cele zrównoważonego rozwoju; w 
związku z tym wzywa UE, aby w ramach mechanizmów finansowania Zielonego Ładu 
zwiększyła inwestycje w politykę zarządzania ryzykiem, ochrony, łagodzenia i 
przystosowania;

12. nalega, by wszystkie inwestycje i finansowanie wspierane przez UE podlegały 
rozporządzeniu UE w sprawie systematyki wraz z całościowymi wskaźnikami 
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnych szkód” 
oraz porozumieniem paryskim;

13. przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju Komisja musi przyjąć do końca 2020 r. akt delegowany 
zawierający techniczne kryteria przeglądu działań, które w istotny sposób przyczyniają 
się do łagodzenia zmiany klimatu lub przystosowania się do niej; wzywa Komisję do 
ujawnienia, jakie części wydatków Unii są zgodne z systematyką UE i zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, w tym z jej wymiarem społecznym; wzywa Komisję, aby do 21 
czerwca 2021 r. przyjęła zaktualizowaną metodę monitorowania w celu śledzenia i 
raportowania trendów dotyczących przepływów kapitałowych w kierunku 
zrównoważonych inwestycji, zgodnie z systematyką UE;

14. wzywa Komisję do oceny i określenia działań, które znacząco szkodzą zrównoważeniu 
środowiskowemu, zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2020/852 i 
zgodnie z zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego oraz sieci banków centralnych 
i organów regulacyjnych na rzecz ekologizacji systemu finansowego;

15. nalega, aby zasada „nie szkodzić” Europejskiego Zielonego Ładu miała zastosowanie 
do wszystkich planów odbudowy;

16. przypomina, że inwestycje w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności winny przestrzegać zasady „nie szkodzić”; podkreśla, że inwestycje 
związane z klimatem powinny być zgodne z systematyką UE oraz że krajowe plany 
odbudowy powinny być dostosowane do krajowych planów w dziedzinie energii i 
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klimatu;

17. wzywa Komisję do zagwarantowania, aby nowe WRF nie wspierały działań ani 
inwestycji mogących prowadzić do uzależnienia od aktywów szkodliwych dla celów 
środowiskowych i klimatycznych Unii, biorąc pod uwagę cykl życia tych aktywów;

18. ponawia żądanie, aby co najmniej 40 % wszystkich inwestycji w ramach programu 
InvestEU przyczyniało się do realizacji celów klimatycznych i środowiskowych, przy 
czym wszystkie kwalifikujące się inwestycje w ramach InvestEU powinny być zgodne z 
porozumieniem paryskim (w tym celem ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5oC) 
oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód” systematyki UE; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym finansowaniu;

19. nalega, by do programu InvestEU nie kwalifikował się żaden projekt, który jest 
niezgodny z unijnymi celami klimatycznymi i środowiskowymi, w szczególności z 
celem ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C w porównaniu z 
poziomem sprzed epoki przemysłowej;

20. podkreśla kluczowe znaczenie poprawy efektywności energetycznej budynków dla 
umożliwienia przejścia do społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku 
węgla; zwraca uwagę, że potrzebne są znaczne inwestycje w renowację 
energochłonnych budynków w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej, a tym 
samym zminimalizowania ich wpływu na klimat i środowisko; podkreśla w związku z 
tym, że plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy powinien zmobilizować 
inwestycje niezbędne do przeprowadzenia masowej fali remontów;

21. przypomina, że zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zmianie klimatu i osiągnięcia 
neutralności klimatycznej ma zarządzanie ekosystemami morskimi i przybrzeżnymi 
oraz różnorodnością biologiczną, ich ochrona, dostosowanie i odbudowa, oraz że w tym 
obszarze konieczne są znaczące inwestycje; podkreśla, że zrównoważona niebieska 
gospodarka, w tym zrównoważone rybołówstwo, morskie odnawialne źródła energii, 
czysty transport morski i zrównoważona turystyka, ma do odegrania kluczową rolę w 
transformacji w kierunku większej odporności społecznej i terytorialnej; w związku z 
tym wzywa UE do należytego uwzględnienia tego strategicznego sektora w planie 
inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy;

22. z zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenie środków Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; podkreśla, że w ramach planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy mechanizm sprawiedliwej transformacji będzie nadawał tempo 
dążeniom Unii do wykorzystania gospodarczych i społecznych możliwości stwarzanych 
przez przejście na neutralność klimatyczną w energochłonnych regionach i sektorach 
UE;

23. wzywa Komisję do zapewnienia, aby wszystkie terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji wykluczały jakiekolwiek inwestycje, których nie można zaliczyć do 
zrównoważonych zgodnie z systematyką UE i zasadą „nie czyń poważnych szkód”, a 
także do wyznaczenia konkretnych celów pośrednich i terminów służących osiągnięciu 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.;

24. zwraca uwagę, że nawet przy ambitnym finansowaniu dostępne środki nie są 
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nieograniczone; wzywa w związku z tym Komisję do ustanowienia solidnych ram dla 
zwiększonego monitorowania, weryfikacji, analizy porównawczej i sprawozdawczości 
w zakresie wydatków związanych z klimatem i środowiskiem we wszystkich 
narzędziach finansowania planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, tak 
aby zadbać o skuteczność przyznanych środków i dopilnować, by UE była na dobrej 
drodze do wypełnienia swoich zobowiązań; wzywa Komisję, aby stosownie do 
przypadku przedstawiła wniosek określający wiążącą zharmonizowaną metodologię 
przejrzystego i rzetelnego rozliczania wydatków związanych z klimatem i 
różnorodnością biologiczną w przyszłych WRF; wzywa Komisję, aby do końca 2024 r. 
przeprowadziła ocenę wydatków związanych z klimatem i ochroną środowiska w 
ramach instrumentu Next Generation EU i WRF Unii w celu określenia potencjalnych 
luk w zielonym finansowaniu; zwraca się do Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego o regularne kontrolowanie realizacji określonego przez Komisję celu 
dotyczącego wydatków na klimat w następnym okresie WRF;

25. wzywa Komisję, aby dokonała oceny możliwości szerszego wykorzystania systematyki 
UE do śledzenia wydatków na klimat i środowisko we wszystkich publicznych 
funduszach UE, w tym w nowych WRF, InvestEU, instrumencie Next Generation EU, 
Instrumencie Wsparcia Wypłacalności, Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności oraz środkach Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI);

26. zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku w celu rozszerzenia stosowania 
systematyki UE na sektor publiczny, ustalenia ekologicznych i zrównoważonych 
kryteriów udzielania zamówień publicznych dla państw członkowskich dla 
zminimalizowania ich śladu ekologicznego oraz opracowania zintegrowanych 
standardów sprawozdawczości i rachunkowości w celu ujęcia wskaźników 
zrównoważonego rozwoju i systematyki UE, a także odpowiedniego mechanizmu 
weryfikacji i audytu;

27. wzywa Komisję do dokonania przeglądu zasad pomocy państwa, w tym, stosownie do 
potrzeb, ram tymczasowych wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys związany z 
COVID-19, w celu umożliwienia większego wsparcia publicznego dla Europejskiego 
Zielonego Ładu i zagwarantowania, że wsparcie w ramach pomocy państwa będzie 
uzależnione od realizacji celów Unii w zakresie klimatu i środowiska; zauważa, że 
wszelkie zmiany zasad pomocy państwa powinny być starannie zaprojektowane, tak 
aby zapobiec zakłóceniom konkurencji na rynku wewnętrznym oraz zapewnić jego 
integralność i równe warunki działania we wszelkich przyszłych zmianach;

28. wzywa Komisję, aby zatwierdzając wniosek państwa członkowskiego dotyczący 
pomocy państwa, zgodnie z art. 108 TFUE, włączyła do swojej decyzji wymogi, 
zgodnie z którymi beneficjenci w sektorach wysokoemisyjnych mają przyjąć cele 
klimatyczne i plany działania oraz wykazać zgodność swojego modelu biznesowego i 
działalności z celami określonymi w rozdziale 2 rozporządzenia (UE) 2018/1999;

29. zauważa, że przystosowanie się do zmiany klimatu nie zostało jeszcze ocenione i 
włączone do danych liczbowych WRF dotyczących klimatu; wzywa Komisję, aby 
zwróciła się do beneficjentów jej instrumentów finansowych w sektorach 
wysokoemisyjnych, włącznie z projektami wspieranymi przez EBI, o przeprowadzenie 
testu warunków skrajnych dotyczącego przystosowania się do zmiany klimatu; 
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zaznacza, że beneficjenci, którzy nie przejdą testu warunków skrajnych dotyczącego 
przystosowania się do zmiany klimatu, nie kwalifikują się do finansowania z 
instrumentów unijnych; podkreśla, że Komisja powinna zapewnić beneficjentom 
wytyczne, w oparciu o strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz dane Europejskiej Agencji Środowiska, dotyczące sposobu dostosowania projektu 
inwestycyjnego do wymogów przystosowania do zmiany klimatu; podkreśla 
konieczność odpowiedniego stosowania w takich wytycznych kryteriów ustanowionych 
w rozporządzeniu (UE) 2020/852;

30. wzywa Komisję do rozszerzenia procesu europejskiego semestru przez uzupełnienie 
obecnego podejścia, opartego na dyscyplinie budżetowej i fiskalnej, o dyscyplinę 
klimatyczną i środowiskową, bez negatywnego wpływu na semestr; wzywa w związku 
z tym Komisję do opracowania nowego wskaźnika klimatycznego, odpowiadającego 
wskaźnikom gospodarczym, na potrzeby oceny rozbieżności między strukturą budżetów 
państw członkowskich a postępami w realizacji scenariusza dla każdego z budżetów 
krajowych wynikającego z porozumienia paryskiego; podkreśla, że wskaźnik ten musi 
pomóc państwom członkowskim określić ich trajektorię temperatur w ramach 
porozumienia paryskiego, dzięki czemu europejski semestr będzie mógł zapewnić 
zalecenia dotyczące zmniejszenia długu klimatycznego;

31. podkreśla, że względy i zagrożenia środowiskowe mogą być ujęte w rocznych 
budżetach państw członkowskich i planach średniookresowych poprzez porównywanie 
praktyk ekologicznego planowania budżetu; wzywa Komisję do ułatwienia wymiany 
najlepszych praktyk między państwami członkowskimi dotyczących roli inwestycji 
publicznych w osiąganiu Europejskiego Zielonego Ładu;

32. podkreśla potrzebę likwidacji barier dla inwestycji publicznych sprzyjających przejściu 
na gospodarkę bezemisyjną; przypomina o swoim poparciu dla kwalifikowanego 
traktowania inwestycji publicznych zgodnych z zasadami unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju; wyraża zadowolenie, że Komisja zobowiązała 
się do przeglądu obowiązujących zasad paktu stabilności i wzrostu, z uwzględnieniem 
zaleceń Europejskiej Rady Budżetowej; podkreśla, że w ramach paktu stabilności i 
wzrostu może być wymagana dodatkowa elastyczność, aby umożliwić inwestycje w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz wspierać 
państwa członkowskie w sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu sposób w 
ekologicznej transformacji w kierunku neutralności klimatu;

33. uważa, że przyszła odnowiona unijna strategia zrównoważonego finansowania stanowi 
wielką szansę na przyspieszenie przejścia w kierunku bardziej zrównoważonych 
inwestycji detalicznych; wzywa zatem Komisję do zaproponowania niezbędnych 
środków ustawodawczych w celu zachęcenia obywateli do inwestowania w 
zrównoważone finansowanie na podstawie kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje1;

34. wzywa Komisję do reformy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. 
L 198 z 22.6.2020, s. 13).
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przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji MŚP, w celu zagwarantowania, by wszystkie 
odnośne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach o wysokiej emisji 
dwutlenku węgla raportowały i publikowały swoje cele ograniczenia emisji z 
zamierzeniem dostosowania ich do porozumienia paryskiego; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by zagrożenia, skutki i uwarunkowania związane z różnorodnością 
biologiczną zostały włączone do odpowiednich przepisów UE, w tym do dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej, aktów delegowanych rozporządzenia w 
sprawie ujawniania informacji oraz innych odpowiednich przepisów dotyczących 
przedsiębiorstw i finansów;

35. wzywa Komisję do dopilnowania, by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz ożywienia 
gospodarczego wspierane przez UE były emitowane zgodnie z unijną normą dotyczącą 
zielonych obligacji, unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”;

36. apeluje o wzmocnienie roli EBI i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w 
finansowaniu transformacji; podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na kryteria 
weryfikacji pod kątem aspektów klimatycznych, środowiskowych i społecznych, które 
regulują zrównoważone inwestycje EBI i EFI w oparciu o zasadę „nie szkodzić”; z 
zadowoleniem przyjmuje nową politykę kredytowania energetyki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i wzywa EBI do opracowania w ramach założeń strategicznych 
dotyczących jego zaangażowania w finansowanie transformacji klimatycznej na lata 
2021–2025 jasnej i przejrzystej metodyki wykorzystującej systematykę w celu 
zagwarantowania, by wszystkie finansowane projekty były dostosowane do celu 
ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C, zgodnie z przejściem na gospodarkę 
neutralną dla klimatu i zasadą „nie szkodzić” w odniesieniu do różnorodności 
biologicznej i ekosystemów; oczekuje, że pozostałe 50 % portfela EBI będzie zgodne z 
zasadą „nie szkodzić”;

37. przypomina, że zgodnie z mandatem EBC jego polityka gospodarcza powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów Unii określonych w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej; wzywa zatem EBC do przyspieszenia przeglądu strategii polityki 
pieniężnej w celu jak najszybszego wstrzymania finansowania działalności 
gospodarczej powodującej szkody dla osiągania celów środowiskowych lub 
społecznych; apeluje do EBC o ocenę sposobów włączenia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju do ram dotyczących zabezpieczeń, zakupów aktywów i warunkowych operacji 
refinansujących, a jednocześnie analizę możliwości ukierunkowania pożyczek na 
inwestycje związane z transformacją energetyczną, by odbudować zrównoważoną 
gospodarkę w okresie po COVID-19; przypomina o zobowiązaniu EBC do 
wykorzystania do tych działań w stosownych przypadkach systematyki UE;

38. wzywa europejskie urzędy nadzoru oraz właściwe organy krajowe do sprawnego 
przeprowadzania corocznych testów warunków skrajnych w zakresie przystosowania do 
zmiany klimatu w nadzorowanych przez siebie instytucjach finansowych, zgodnie z 
trwającymi obecnie dyskusjami w szczególności w ramach sieci banków centralnych i 
organów nadzorczych na rzecz zazielenienia systemu finansowego (NGFS) w celu 
zrozumienia, gdzie i w jakim stopniu ryzyko finansowe związane z klimatem występuje 
w portfelach odpowiednich instytucji finansowych UE;
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39. wzywa Komisję do znacznego zwiększenia środków na pomoc techniczną w 
Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) oraz w innych odpowiednich 
funduszach, aby zapewnić wymiar pomocy technicznej sięgający 1 % całkowitej kwoty, 
która ma zostać wydana; apeluje do Komisji o skoncentrowanie pomocy technicznej na 
projektach i sektorach o najwyższej środowiskowej i społecznej wartości dodanej i 
wartości dodanej pod względem odporności, w szczególności na rozwiązaniach 
opartych na przyrodzie, które mogą wspólnie i jednocześnie przynieść korzyści 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej oraz 
różnorodnością biologiczną.
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