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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă 
(COM(2020)0021), care urmărește să facă posibilă o tranziție justă și bine gestionată 
către o societate rezilientă și sustenabilă; atrage atenția că finanțarea sustenabilă, atât 
publică, cât și privată, va juca un rol esențial pentru Uniune și statele membre în 
îndeplinirea obiectivelor privind mediul și clima din Pactul verde european, inclusiv a 
obiectivelor revizuite pentru 2030 și 2050 privind clima, energia și biodiversitatea și în 
respectarea angajamentelor asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris, al 
Convenției privind diversitatea biologică și al obiectivelor de dezvoltare durabilă 
(ODD), pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile; consideră că este 
esențial ca planul de investiții să permită investiții suplimentare cu o valoare adăugată 
reală, să genereze locuri de muncă verzi sustenabile și să faciliteze finanțarea bazată pe 
piață;

2. ia act de propunerea revizuită privind următorul cadru financiar multianual (CFM), care 
are în centru Pactul verde european; așteaptă o creștere proporțională cu tranziția 
ecologică spre o economie neutră din punct de vedere climatic, rezilientă din punct de 
vedere social și ecologic, echilibrată din perspectiva genului, incluzivă și cu obiectivele 
care urmează să fie stabilite de Legea climei; consideră că noul CFM ar trebui să aloce 
suficiente resurse pentru promovarea politicilor care contribuie la realizarea obiectivelor 
climatice și de mediu și a ODD;

3. constată că finanțarea Pactului verde european ar putea fi completată de o serie de noi 
resurse proprii ale UE; sugerează că orice introducere în viitor a unor noi resurse proprii 
ale UE ar putea fi direcționată, printre altele, către finanțarea măsurilor de atenuare a 
schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și către realizarea obiectivelor pe termen 
scurt și lung ale Uniunii în materie de climă, energie și mediu, astfel cum sunt prevăzute 
în Pactul verde european și impuse prin angajamentele asumate în cadrul Acordului de 
la Paris; invită Comisia să evalueze noi posibile resurse financiare pentru tranziție, care 
să fie sustenabile atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere social;

4. subliniază necesitatea de a stabili prioritățile în rândul cheltuielilor CFM;

5. evidențiază că o creștere economică intensificată este importantă pentru facilitarea 
investițiilor necesare pentru tranziția economiei;

6. invită Comisia să prezinte o propunere ambițioasă de revizuire a diferitelor sume 
alocate SEIP și strategiei sale de investiții sustenabile, pentru a ține seama de nevoile de 
investiții pentru adaptarea la schimbările climatice sau pentru alte provocări în materie 
de mediu, cum ar fi biodiversitatea, și să ia în calcul investițiile publice necesare pentru 
a răspunde costurilor sociale ale tranziției și costurilor inacțiunii;

7. atrage atenția că reducerea impactului nostru asupra faunei și florei sălbatice și 
protejarea și refacerea biodiversității ar putea contribui la prevenirea apariției unei noi 
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boli zoonotice precum COVID-19; consideră că, pentru a consolida reziliența 
societăților noastre, Uniunea și statele membre ar trebui să mărească substanțial 
finanțarea publică pentru natură și să se asigure că planurile și măsurile de redresare și 
de reziliență fac obiectul unui test ambițios obligatoriu bazat pe principiul „a nu face 
rău”;

8. se angajează în favoarea unei redresări juste, echitabile și sustenabile după criza 
provocată de coronavirus, care să asigure faptul că banii contribuabililor sunt investiți 
eficient în viitor, nu în trecut; se angajează să realizeze o redresare care condiționează 
expansiunea fiscală de realizarea tranziției către o economie sustenabilă și circulară și 
de creșterea rezilienței societăților și a ecosistemelor, care asigură faptul că principiul „a 
nu face rău” din Pactul verde european se aplică tuturor planurilor de redresare, care 
folosește fonduri publice și private pentru sectoare și proiecte sustenabile ce respectă 
clima și biodiversitatea și atrage investiții suplimentare, fără ca fondurile să se îndrepte 
către sectoare cu emisii ridicate, acordând prioritate soluțiilor bazate pe natură și astfel 
generând locuri de muncă verzi și îmbunătățind calitatea vieții tuturor, în limitele 
resurselor planetei; se angajează să realizeze o redresare care să includă riscurile și 
oportunitățile în materie de climă și alți indicatori de mediu în sistemul financiar, 
precum și în toate aspectele legate de elaborarea politicilor publice și de infrastructură și 
care să excludă în mod clar orice sprijin direct sau indirect pentru combustibilii fosili în 
planul de redresare și să aplice principiul „poluatorul plătește”; invită statele membre să 
pregătească, până la 30 iunie 2021, strategii naționale prin care să se angajeze să elimine 
treptat sprijinul pentru combustibilii fosili, inclusiv subvențiile indirecte și mecanismele 
de asigurare a capacității; subliniază că tranziția verde trebuie să fie sustenabilă din 
punct de vedere social și să nu accentueze problemele legate de sărăcia energetică; 
consideră că costurile cu renovările pentru eficiența energetică nu ar trebui suportate de 
gospodăriile cu venituri mici;

9. subliniază că sunt necesare investiții publice și private substanțiale pentru a plasa cu 
fermitate Uniunea pe calea către neutralitatea climatică și către o redresare sustenabilă, 
echitabilă din punct de vedere social și rezilientă în urma pandemiei de COVID-19; 
invită Comisia să publice, cel târziu până la sfârșitul acestui an, orientări privind 
reziliența la efectele schimbărilor climatice pentru toate fondurile care vor fi mobilizate 
în cadrul Instrumentului de redresare al Uniunii Europene și direcționate prin 
programele UE; invită Comisia să aplice sprijinului acordat țărilor terțe în cadrul 
măsurilor de redresare în urma pandemiei de COVID-19 aceleași principii ca în cazul 
planurilor de redresare din UE;

10. reamintește comunicarea Comisiei privind planul său de redresare pentru Europa 
(COM(2020)0456), care sprijină o tranziție verde ambițioasă către o economie neutră 
din punct de vedere climatic prin intermediul finanțării în cadrul instrumentului „Next 
Generation EU”; subliniază că primul plan de redresare trebuie să fie aliniat la Acordul 
de la Paris și, prin urmare, invită Comisia să se asigure că investițiile publice realizate 
prin intermediul instrumentului „Next Generation EU” respectă principiul „a nu face 
rău”, că investițiile legate de climă sunt în conformitate cu Regulamentul privind 
taxonomia UE și că planurile naționale de redresare sunt aliniate la planurile naționale 
privind energia și clima;

11. subliniază că știința a demonstrat legătura dintre crizele de sănătate, cele de mediu și 
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cele legate de climă, în special în ceea ce privește consecințele schimbărilor climatice și 
pierderea biodiversității și a ecosistemelor; reamintește că crizele de sănătate și sanitare 
precum pandemia de COVID-19 impun ca UE, în calitate de actor global, să pună în 
aplicare o strategie globală, menită să prevină ca astfel de episoade să ducă la perturbări 
climatice, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, ocupându-se de aceste 
probleme de la rădăcină și promovând o abordare integrată pentru îndeplinirea ODD; 
invită, prin urmare, UE să intensifice, în cadrul mecanismelor de finanțare ale Pactului 
verde european, investițiile în politicile de gestionare a riscurilor, conservare, atenuare 
și adaptare;

12. insistă ca toate investițiile și finanțările sprijinite de UE să facă obiectul Regulamentului 
privind taxonomia UE, cu indicatori globali de sustenabilitate, inclusiv principiul „a nu 
face rău semnificativ” și, totodată, să facă obiectul Acordului de la Paris;

13. reamintește că, în temeiul Regulamentului privind taxonomia, Comisia trebuie să 
adopte, până la sfârșitul anului 2020, un act delegat care să conțină criterii tehnice de 
selecție pentru activitățile care contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor 
climatice sau la adaptarea la acestea; invită Comisia să dezvăluie ce părți din cheltuielile 
Uniunii respectă taxonomia UE și principiul „a nu face rău semnificativ”, inclusiv 
dimensiunea sa socială; invită Comisia să adopte, până la 21 iunie 2021, o metodologie 
de urmărire actualizată pentru a monitoriza și a raporta tendințele cu privire la fluxurile 
de capital destinate investițiilor sustenabile conform taxonomiei UE;

14. invită Comisia să evalueze și să identifice activitățile care dăunează semnificativ 
sustenabilității mediului, în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 și conform recomandărilor Băncii Centrale Europene și 
ale Rețelei de bănci centrale și autorități de reglementare pentru un sistem financiar mai 
ecologic (NFGS);

15. insistă ca principiul „a nu face rău” din Pactul verde european să se aplice tuturor 
planurilor de redresare;

16. reamintește că investițiile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență trebuie să 
respecte principiul „a nu face rău”; subliniază că investițiile legate de climă ar trebui să 
respecte taxonomia UE și că planurile naționale de redresare ar trebui să fie aliniate la 
planurile naționale privind energia și clima;

17. invită Comisia să se asigure că noul CFM nu sprijină sau investește în activități care ar 
duce la o blocare a activelor care dăunează îndeplinirii obiectivelor climatice și de 
mediu ale Uniunii, având în vedere durata de viață a activelor;

18. își reiterează solicitarea ca cel puțin 40 % din totalul investițiilor din cadrul programului 
InvestEU să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu, în timp ce 
toate investițiile eligibile din cadrul InvestEU ar trebui să fie în conformitate cu Acordul 
de la Paris, inclusiv cu obiectivul privind creșterea temperaturii cu cel mult 1,5°C, și cu 
principiul „a nu face rău semnificativ” din cadrul taxonomiei UE; crede că lacunele în 
ceea ce privește finanțarea verde pot fi depășite;

19. insistă că niciun proiect care nu este în concordanță cu obiectivele Uniunii în materie de 
climă și mediu, în special cu obiectivul de limitare a creșterii temperaturii globale la 
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1,5 C peste nivelurile preindustriale, nu ar trebui să fie eligibil în cadrul programului 
InvestEU;

20. evidențiază că mărirea eficienței energetice a clădirilor este esențială pentru a permite 
tranziția către o societate neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; 
subliniază că sunt necesare investiții semnificative pentru renovarea clădirilor 
energofage, în vederea creșterii performanței lor energetice și, astfel, a reducerii la 
minimum a impactului lor asupra climei și mediului; atrage atenția, în acest sens, că 
SEIP ar trebui să mobilizeze investițiile necesare pentru un val masiv de renovări;

21. reamintește că gestionarea, conservarea, adaptarea și refacerea ecosistemelor marine și 
litorale și a biodiversității sunt esențiale pentru a combate schimbările climatice și a 
atinge neutralitatea climatică și că sunt necesare investiții importante în acest domeniu; 
subliniază că o economie albastră sustenabilă, incluzând activități de pescuit 
sustenabile, energie din surse marine regenerabile, un transport maritim curat și un 
turism sustenabil, joacă un rol important în tranziția către o mai mare reziliență socială 
și teritorială; solicită, prin urmare, UE să țină seama în mod corespunzător de acest 
sector strategic în cadrul SEIP;

22. salută propunerea de majorare a Fondului pentru o tranziție justă; subliniază că, în 
cadrul SEIP, Mecanismul pentru o tranziție justă va orienta eforturile Uniunii de a 
concretiza oportunitățile economice și sociale ale tranziției către neutralitatea climatică 
în regiunile și sectoarele mari consumatoare de energie din UE;

23. invită Comisia să se asigure că planurile teritoriale pentru tranziție exclud orice 
investiție care nu se califică drept sustenabile în conformitate cu taxonomia UE și cu 
principiul „a nu face rău semnificativ” și să stabilească obiective de etapă și calendare 
concrete pentru atingerea neutralității climatice până cel târziu în 2050;

24. observă că, chiar și cu o finanțare ambițioasă, fondurile disponibile nu sunt nelimitate; 
invită Comisia, în acest sens, să stabilească un cadru solid pentru intensificarea 
monitorizării, verificării, analizei comparative și raportării cheltuielilor legate de climă 
și mediu în toate instrumentele de finanțare ale SEIP, astfel încât să se asigure 
eficacitatea fondurilor alocate și faptul că UE este pe calea cea bună către îndeplinirea 
angajamentelor; îndeamnă Comisia să prezinte, după caz, o propunere care să 
stabilească o metodologie armonizată obligatorie pentru contabilizarea transparentă și 
riguroasă a cheltuielilor legate de climă și biodiversitate în viitorul CFM; invită Comisia 
să realizeze, până la sfârșitul anului 2024, o evaluare a cheltuielilor legate de climă și 
mediu efectuate în cadrul instrumentului „Next Generation EU” și al CFM al Uniunii, 
pentru a identifica eventualele lacune în materie de finanțare verde; invită Curtea de 
Conturi Europeană să auditeze periodic măsurile pentru îndeplinirea obiectivului 
privind cheltuielile în domeniul climei în următoarea perioadă a CFM, astfel cum a 
stabilit Comisia;

25. invită Comisia să evalueze opțiunile de extindere a utilizării taxonomiei UE pentru 
urmărirea cheltuielilor legate de climă și mediu în toate fondurile publice ale UE, 
inclusiv în noul CFM, InvestEU, instrumentul „Next Generation EU”, Instrumentul de 
sprijin pentru solvabilitate, Mecanismul de redresare și reziliență și fondurile Băncii 
Europene de Investiții (BEI);
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26. invită Comisia să prezinte o propunere de extindere a utilizării taxonomiei UE la 
sectorul public și să stabilească criterii ecologice și sustenabile în materie de achiziții 
publice pentru ca statele membre să își reducă la minimum amprenta ecologică și să 
elaboreze standarde de raportare și de contabilitate integrate pentru a integra indicatorii 
de sustenabilitate și taxonomia UE, precum și un mecanism adecvat de verificare și de 
audit;

27. invită Comisia să revizuiască în funcție de necesități normele privind ajutoarele de stat, 
inclusiv cadrul temporar introdus ca răspuns la criza provocată de epidemia de COVID-
19, pentru a permite un sprijin public mai mare pentru Pactul verde european și pentru a 
asigura faptul că sprijinul sub formă de ajutoare de stat este condiționat de îndeplinirea 
obiectivelor climatice și de mediu ale Uniunii; observă că orice revizuire a normelor 
privind ajutoarele de stat ar trebui să fie concepută cu atenție, astfel încât să prevină 
denaturarea concurenței pe piața internă și să asigure integritatea acesteia și condiții de 
concurență echitabile în cadrul oricărei revizuiri viitoare;

28. invită Comisia ca, atunci când aprobă o cerere de ajutor de stat din partea unui stat 
membru, în conformitate cu articolul 108 din TFUE, să includă în decizia sa dispoziții 
potrivit cărora beneficiarii din sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de carbon trebuie 
să adopte obiective climatice și foi de parcurs pentru tranziția verde și să demonstreze 
alinierea modelului de afaceri și a activităților lor la obiectivele stabilite în capitolul 2 
din Regulamentul (UE) 2018/1999;

29. observă că adaptarea la efectele schimbărilor climatice nu este încă evaluată și inclusă 
în cifrele legate de climă din CFM; invită Comisia să le solicite beneficiarilor 
instrumentelor sale financiare în sectoarele cu emisii ridicate, inclusiv în cazul 
proiectelor sprijinite de BEI, să realizeze un test de rezistență privind adaptarea la 
schimbările climatice; atrage atenția că beneficiarii care nu trec testul de rezistență 
privind adaptarea la schimbările climatice nu sunt eligibili pentru a beneficia de 
instrumentele financiare ale Uniunii; subliniază că Comisia ar trebui să ofere orientări 
beneficiarilor, pe baza Strategiei UE privind adaptarea la schimbările climatice și a 
datelor Agenției Europene de Mediu, cu privire la modul în care un proiect de investiții 
poate fi aliniat la cerințele de adaptare la efectele schimbărilor climatice; subliniază că 
este necesar ca aceste orientări să folosească în mod adecvat criteriile stabilite în 
Regulamentul (UE) 2020/852;

30. invită Comisia să extindă procesul semestrului european, completând abordarea actuală 
bazată pe disciplina fiscală și bugetară cu disciplina climatică și de mediu, fără a 
fragiliza semestrul european; invită, prin urmare, Comisia să elaboreze un nou indicator 
climatic, reflectând indicatorii economici, pentru a evalua discrepanța dintre structura 
bugetelor statelor membre și progresele către un scenariu aliniat la Acordul de la Paris 
pentru fiecare dintre bugetele naționale; subliniază necesitatea ca acest indicator să 
ofere statelor membre informații cu privire la traiectoria lor în legătură cu temperatura, 
conform Acordului de la Paris, permițând astfel semestrului european să ofere statelor 
membre recomandări pentru reducerea datoriilor lor în materie de climă;

31. subliniază că aspectele și riscurile legate de mediu pot fi incluse în bugetele anuale și în 
planurile pe termen mediu ale statelor membre, prin analiza comparativă a practicilor 
lor de stabilire a bugetului integrând preocupările pentru mediu; invită Comisia să 
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faciliteze schimbul de bune practici între statele membre în ceea ce privește rolul 
investițiilor publice în atingerea obiectivelor Pactului verde european;

32. subliniază necesitatea de a reduce barierele din calea investițiilor publice în favoarea 
tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon; reamintește că sprijină un tratament calificat pentru investițiile publice care 
respectă taxonomia; salută angajamentul Comisiei de a reexamina normele actuale ale 
Pactului de stabilitate și de creștere, ținând cont de recomandările Consiliului bugetar 
european; atrage atenția că ar putea fi necesară o flexibilitate sporită în cadrul Pactului 
de stabilitate și de creștere pentru a permite investiții în atenuarea schimbărilor 
climatice și în adaptarea la acestea și pentru a sprijini statele membre în tranziția verde 
către neutralitatea climatică într-un mod echitabil și incluziv;

33. consideră că viitoarea Strategie reînnoită a UE privind finanțarea durabilă este o 
oportunitate majoră de a accelera tranziția către investiții cu amănuntul mai sustenabile; 
invită, prin urmare, Comisia să propună măsurile legislative necesare pentru a stimula 
cetățenii să investească în finanțare sustenabilă, pe baza criteriilor stabilite în 
Regulamentul (UE) 2020/852 din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile1;

34. invită Comisia să reformeze Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare 
ținând seama de situația specială a IMM-urilor, pentru a asigura faptul că toate 
întreprinderile relevante care își desfășoară activitatea în sectoare cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon își raportează și publică obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid 
de carbon în vederea alinierii la Acordul de la Paris; invită Comisia să asigure faptul că 
riscurile, efectele și dependențele legate de biodiversitate sunt integrate în legislația 
relevantă a UE, inclusiv în Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare, în 
actele delegate ale Regulamentului privind informațiile și în alte acte legislative 
relevante financiare și privind societățile comerciale;

35. invită Comisia să se asigure că orice viitoare obligațiuni de redresare garantate de UE 
sunt emise în conformitate cu standardul UE privind obligațiunile verzi, cu taxonomia 
UE și cu principiul „a nu face rău”;

36. solicită consolidarea rolului BEI și al Fondului European de Investiții (FEI) în 
finanțarea tranziției; subliniază că ar trebui să se acorde o atenție deosebită criteriilor de 
reziliență socială și în materie de climă și mediu care reglementează investițiile 
sustenabile din partea BEI și FEI, pe baza principiului „a nu face rău”; salută noua 
politică de acordare de împrumuturi în domeniul energiei a BEI și invită BEI să 
elaboreze, ca parte a „Foii de parcurs privind banca pentru climă pentru 2021-2025”, o 
metodologie clară și transparentă care să folosească taxonomia, astfel încât să asigure 
faptul că toate proiectele finanțate vor fi aliniate la obiectivul de creștere a temperaturii 
cu maxim 1,5 C din Acordul de la Paris, în concordanță cu tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic și cu principiul „a nu face rău” în ceea ce privește 
biodiversitatea și ecosistemele; se așteaptă ca restul de 50 % din portofoliul BEI să 

1 Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 
22.6.2020, p. 13).
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respecte principiul „a nu face rău”;

37. reamintește că, în conformitate cu mandatul său, politicile economice ale BCE ar trebui 
să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 
din Tratatul privind Uniunea Europeană; prin urmare, încurajează BCE să continue 
eforturile pentru revizuirea strategiei sale privind politica monetară pentru a opri cât mai 
curând posibil finanțarea activităților economice care afectează îndeplinirea obiectivelor 
de mediu sau sociale; invită BCE să evalueze cum poate include criterii de 
sustenabilitate în cadrul său de norme privind garanțiile, în achiziționarea de active și în 
operațiunile sale țintite de refinanțare, evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în tranziția energetică, pentru a reconstrui o 
economie sustenabilă în urma pandemiei de COVID-19; reamintește angajamentul BCE 
de a utiliza taxonomia UE pentru aceste acțiuni atunci când este cazul;

38. invită autoritățile europene de supraveghere, împreună cu autoritățile naționale 
competente, să realizeze rapid testele anuale de rezistență privind clima în cazul 
instituțiilor financiare pe care le supraveghează, astfel cum se discută în prezent în 
special în cadrul NGFS, pentru a înțelege unde se află și cât de departe merg riscurile 
financiare legate de climă în cadrul portofoliilor instituțiilor financiare relevante ale UE;

39. invită Comisia să majoreze substanțial finanțarea destinată asistenței tehnice în cadrul 
Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH) și în cadrul altor 
fonduri relevante, astfel încât asistența tehnică să ajungă la 1 % din suma totală care 
urmează să fie cheltuită; invită Comisia să axeze asistența tehnică pe proiecte și sectoare 
cu cea mai mare valoare adăugată socială și în ceea ce privește mediul și reziliența, în 
special pe soluții bazate pe natură care pot să aducă concomitent beneficii în materie de 
atenuare a schimbărilor climatice, adaptare la acestea și biodiversitate.
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