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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory zaradili do 
návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je umožniť spravodlivú a dobre zvládnutú 
transformáciu na odolnú a udržateľnú spoločnosť; zdôrazňuje, že udržateľné verejné i 
súkromné financovanie bude mať pre Úniu a členské štáty kľúčový význam pri 
dosahovaní cieľov Zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy vrátane 
revidovaných cieľov do roku 2030 a 2050 v oblasti klímy, energetiky a biodiverzity a 
plnení záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody, Dohovoru OSN o biologickej 
diverzite a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, a to na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov; považuje za nevyhnutné, aby investičný plán 
umožňoval dodatočné investície so skutočnou pridanou hodnotou, vytváral udržateľné 
ekologické pracovné príležitosti a napomáhal trhové financovanie;

2. berie na vedomie revidovaný návrh nasledujúceho viacročného finančného rámca 
(VFR), ktorého podstatou je Európska zelená dohoda; očakáva zvýšenie zodpovedajúce 
ekologickej transformácii na klimaticky neutrálne, sociálne a environmentálne odolné, 
rodovo vyvážené a inkluzívne hospodárstvo a cieľom, ktoré sa majú stanoviť v právnom 
predpise v oblasti klímy; domnieva sa, že v rámci nového VFR by sa mali vyčleniť 
dostatočné zdroje na podporu takých politík, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti klímy, životného prostredia a udržateľného rozvoja;

3. poznamenáva, že financovanie Európskej zelenej dohody by sa mohlo doplniť súborom 
nových vlastných zdrojov EÚ; navrhuje, aby sa akékoľvek zavádzanie nových vlastných 
zdrojov EÚ mohlo okrem iného zamerať na financovanie opatrení na zmiernenie zmeny 
klímy a adaptáciu na zmenu klímy, ako aj na dosahovanie krátkodobých a dlhodobých 
cieľov Únie v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia, ako sa stanovuje 
v Európskej zelenej dohode a v záväzkoch v rámci Parížskej dohody; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila možnosti nových finančných zdrojov na transformáciu, ktoré by boli 
environmentálne a zároveň sociálne udržateľné;

4. zdôrazňuje potrebu priorít v rámci výdavkov VFR;

5. zdôrazňuje význam posilňovania hospodárskeho rastu pri podpore investícií potrebných 
na transformáciu hospodárstva;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh na preskúmanie rôznych súm 
pridelených na SEIP a jeho stratégiu udržateľných investícií s cieľom zohľadniť 
investičné potreby pre adaptáciu na zmenu klímy alebo iné environmentálne výzvy, ako 
je biodiverzita, a aby zvážila verejné investície potrebné na riešenie sociálnych 
nákladov spojených s transformáciou a nečinnosťou;

7. zdôrazňuje, že zmiernenie nášho vplyvu na voľne žijúce zvieratá a ochrana a obnova 
biodiverzity by mohli pomôcť zabrániť vzniku nových zoonotických ochorení ako 
COVID-19; domnieva sa, že s cieľom posilniť odolnosť našej spoločnosti by Únia 



PE650.586v03-00 4/11 AD\1210675SK.docx

SK

a členské štáty mali výrazne zvýšiť verejné financovanie na ochranu prírody 
a zabezpečiť, aby sa plány a opatrenia na podporu obnovy a odolnosti stali predmetom 
ambiciózneho záväzného testu dodržiavania zásady „neškodiť“;

8. zaväzuje sa k spravodlivej a udržateľnej obnove po kríze vyvolanej koronavírusom, 
ktorá zabezpečí efektívne investovanie peňazí daňovníkov do budúcnosti, nie do 
minulosti; zaväzuje sa k obnove, ktoré podmieni fiškálnu expanziu vedúcu k 
transformácii na udržateľné obehové hospodárstvo a k väčšej odolnosti spoločnosti a 
ekosystémov, čím sa zabezpečí, aby sa zásada Európskej zelenej dohody „neškodiť“ 
uplatňovala na všetky plány obnovy s využitím verejných a súkromných finančných 
prostriedkov pre udržateľné odvetvia a projekty v oblasti klímy a biodiverzity, na 
aktiváciu dodatočných investícií bez ich odlevu do odvetví s produkciou vysokých 
emisií a prioritne na riešenia inšpirované prírodou, čím vzniknú ekologické pracovné 
príležitosti a zlepší sa životná úroveň pre všetkých v rámci hraníc tejto planéty; 
zaväzuje sa k obnove, ktorá do finančného systému zahrnie klimatické riziká a 
príležitosti a ďalšie environmentálne ukazovatele, ako aj všetky aspekty tvorby 
verejných politík a infraštruktúry a ktorá v pláne obnovy jednoznačne vylúči akúkoľvek 
priamu či nepriamu podporu fosílnych palív a uplatní zásadu „znečisťovateľ platí“; 
vyzýva členské štáty, aby do 30. júna 2021 pripravili národné stratégie, ktorými sa 
zaviažu k postupnému ukončeniu podpory pre fosílne palivá vrátane nepriamych dotácií 
a kapacitných mechanizmov; zdôrazňuje, že zelená transformácia musí byť sociálne 
udržateľná a nesmie viesť k stupňovaniu energetickej a palivovej chudoby; domnieva 
sa, že náklady na renováciu s cieľom zabezpečiť energetickú hospodárnosť by nemali 
znášať domácnosti s nízkymi príjmami;

9. zdôrazňuje, že s cieľom nasmerovať Úniu na cestu ku klimatickej neutralite, ako aj k 
udržateľnej, sociálne spravodlivej a odolnej obnove po pandémii COVID-19 sú 
potrebné značné verejné i súkromné investície; vyzýva Komisiu, aby najneskôr do 
konca tohto roka zverejnila usmernenia na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy 
pre všetky finančné prostriedky, ktoré sa zmobilizujú v rámci Nástroja Európskej únie 
na obnovu a poskytnú prostredníctvom programov EÚ; vyzýva Komisiu, aby v rámci 
podpory pre tretie krajiny ako súčasti obnovy po pandémii COVID-19 uplatňovala 
rovnaké zásady ako v prípade plánov obnovy v EÚ;

10. pripomína oznámenie Komisie o jej pláne európskej obnovy (COM(2020)0456), 
v ktorom podporila ambicióznu zelenú transformáciu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo finančnými prostriedkami z nástroja Next Generation EU; zdôrazňuje, že 
prvý plán obnovy musí byť v súlade s Parížskou dohodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že verejné investície z nástroja Next Generation EU budú v súlade so 
zásadou „neškodiť“, investície súvisiace s klímou v súlade s nariadením EÚ 
o taxonómii a národné plány obnovy zosúladené s národnými energetickými 
a klimatickými plánmi (NEKP);

11. zdôrazňuje, že veda preukázala vzájomnú súvislosť zdravotnej, environmentálnej 
a klimatickej krízy, najmä v súvislosti s dôsledkami zmeny klímy a straty biodiverzity 
a ekosystémov; pripomína, že zdravotná a sanitárna kríza, ako napríklad kríza vyvolaná 
pandémiou COVID-19, si vyžaduje, aby EÚ ako globálny aktér implementovala 
globálnu stratégiu na predchádzanie porúch klímy takými epizódami, ako sú extrémne 
výkyvy počasia, riešením problémov pri koreni a podporou integrovaného prístupu k 
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implementácii cieľov udržateľného rozvoja; vyzýva preto EÚ, aby v rámci 
mechanizmov financovania Zelenej dohody zvýšila investície do politík v oblasti 
riadenia rizík, ochrany, zmierňovania a adaptácie;

12. trvá na tom, aby všetky investície a finančné prostriedky s podporou EÚ podliehali 
nariadeniu o taxonómii EÚ s komplexnými ukazovateľmi udržateľnosti vrátane zásady 
„výrazne nenarušiť“ a Parížskej dohode;

13. pripomína, že podľa nariadenia o taxonómii musí Komisia do konca roka 2020 prijať 
delegovaný akt s technickými kritériami na preskúmanie činností, ktoré podstatne 
prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy alebo adaptácii na ňu; vyzýva Komisiu, aby 
zverejnila, ktorá časť výdavkov Únie je podľa nariadenia o taxonómii EÚ a zásady 
„výrazne nenarušiť“, a to aj s jej sociálnym rozmerom; vyzýva Komisiu, aby na účel 
udržateľného investovania podľa taxonómie EÚ do 21. júna 2021 prijala aktualizovanú 
metodiku sledovania na monitorovanie a vykazovanie trendov v oblasti tokov kapitálu;

14. vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 26 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/852 a 
podľa odporúčania Európskej centrálnej banky a siete centrálnych bánk a regulačných 
orgánov pre ekologizáciu finančného systému (NFGS) posúdila a identifikovala 
činnosti, ktoré výrazne narušujú environmentálnu udržateľnosť;

15. trvá na tom, aby zásada „neškodiť“ Európskej zelenej dohody platila pre všetky plány 
obnovy;

16. pripomína, že investície v rámci nástroja pre obnovu a odolnosť musia zachovávať 
zásadu „neškodiť“; zdôrazňuje, že investície súvisiace s klímou by mali byť v súlade s 
taxonómiou EÚ a že národné plány obnovy by mali byť zosúladené s NECP;

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že nový VFR nebude podporovať ani investovať do 
činností, ktoré by vzhľadom na svoju životnosť viedli k zablokovaniu aktív škodlivých 
pre ciele Únie v oblasti klímy a životného prostredia;

18. zdôrazňuje svoju požiadavku, že najmenej 40 % investícií v rámci programu InvestEU 
bude prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy a životného prostredia, pričom všetky 
oprávnené investície v rámci programu InvestEU budú v súlade s Parížskou dohodou, 
vrátane teplotného cieľa 1,5°C a zásady taxonómie EÚ „významne nenarušiť“; 
vyjadruje presvedčenie, že diera v zelenom financovaní sa dá prekonať;

19. trvá na tom, že žiadny projekt, ktorý je v rozpore s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, najmä s cieľom obmedziť nárast globálnej teploty na 1,5 °C 
v porovnaní s úrovňou pred industrializáciou, by nemal byť oprávnený na podporu 
v rámci programu InvestEU;

20. zdôrazňuje kľúčový význam zvýšenej energetickej hospodárnosti budov pri 
zabezpečovaní transformácie na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť; zdôrazňuje, že na 
modernizáciu energeticky náročných budov na zvýšenie ich energetickej hospodárnosti, 
čím sa minimalizuje ich klimatická a environmentálna stopa, treba značný objem 
investícií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že plán SEIP by mal mobilizovať investície 
potrebné na rozsiahlu vlnu obnovy;
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21. pripomína, že na riešenie zmeny klímy a dosiahnutie klimatickej neutrality je 
nevyhnutné riadenie, ochrana, adaptácia a obnova morských a pobrežných ekosystémov 
a biodiverzity a že v tejto oblasti sú potrebné významné investície; zdôrazňuje, že 
udržateľná modrá ekonomika vrátane udržateľného rybolovu, morských zdrojov 
obnoviteľnej energie, čistej námornej dopravy a udržateľného cestovného ruchu zohráva 
dôležitú úlohu pri transformácii na vyššiu sociálnu a územnú odolnosť; vyzýva preto 
EÚ, aby v SEIP toto strategické odvetvie náležite zohľadnila;

22. víta navrhované zvýšenie prostriedkov v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu; 
zdôrazňuje, že Mechanizmus spravodlivej transformácie v rámci SEIP povedie úsilie 
Únie opodstatniť hospodárske a sociálne príležitosti transformácie na klimatickú 
neutralitu v energeticky náročných regiónoch a odvetviach EÚ;

23. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa z plánov transformácie územia vylúčia všetky 
investície, ktoré sa podľa udržateľnej taxonómie EÚ a zásady „významne nenarušiť“ 
nekvalifikovali ako udržateľné, a aby stanovila konkrétne medzníky a lehoty na 
dosiahnutie klimatickej neutrality, najneskôr však do roku 2050;

24. konštatuje, že ani pri ambicióznom financovaní nebudú dostupné finančné prostriedky 
neobmedzené; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zaviedla silný rámec pre zvýšené 
monitorovanie, overovanie, referenčné porovnávanie a vykazovanie výdavkov 
súvisiacich s klímou a životným prostredím vo všetkých finančných nástrojoch SEIP, a 
tak zabezpečila efektívnosť pridelených finančných prostriedkov a správnu cestu EÚ k 
plneniu jej záväzkov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prípadne predložila návrh 
záväznej harmonizovanej metodiky transparentného a spoľahlivého zúčtovania 
výdavkov v oblasti klímy a biodiverzity v rámci budúceho VFR; vyzýva Komisiu, aby 
do konca roka 2024 vypracovala posúdenie hodnotenia výdavkov na klímu a životné 
prostredie v rámci nástroja Next Generation EU a VFR Únie na identifikáciu možných 
medzier v oblasti zeleného financovania; vyzýva Európsky dvor audítorov, aby 
pravidelne kontroloval realizáciu cieľa spojeného s výdavkami na zmenu klímy 
v budúcom období VFR, ako stanovila Komisia;

25. vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosti rozšíriť používanie taxonómie EÚ na 
sledovanie výdavkov v oblasti klímy a životného prostredia vo všetkých verejných 
finančných prostriedkoch EÚ vrátane finančných prostriedkov nového VFR, InvestEU, 
nástroja Next Generation EÚ, Nástroja na podporu platobnej schopnosti, Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti a prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB);

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na rozšírené používanie taxonómie EÚ vo 
verejnom sektore a stanovila kritériá ekologického a udržateľného verejného 
obstarávania pre členské štáty na minimalizáciu ich ekologickej stopy a vypracovanie 
integrovaných štandardov finančného výkazníctva a účtovných štandardov s cieľom 
zapracovať ukazovatele udržateľnosti a taxonómiu EÚ, ako aj vhodný mechanizmus 
overovania a auditu;

27. vyzýva Komisiu, aby podľa potreby preskúmala pravidlá štátnej pomoci vrátane 
dočasného rámca zavedeného v reakcii na krízu COVID-19 s cieľom umožniť väčšiu 
verejnú podporu pre Európsku zelenú dohodu a zabezpečiť, že podpora štátnej pomoci 
bude podmienená dosiahnutím cieľov Únie v oblasti klímy a ochrany životného 
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prostredia; konštatuje, že každá revízia pravidiel štátnej pomoci by sa mala starostlivo 
navrhnúť tak, aby sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, a aby 
sa tak vo všetkých budúcich revíziách zabezpečila jeho celistvosť a rovnaké 
podmienky;

28. vyzýva Komisiu, aby pri schvaľovaní žiadosti členského štátu o štátnu pomoc v súlade 
s článkom 108 ZFEÚ do svojho rozhodnutia zahrnula ustanovenie o tom, že príjemca v 
odvetví náročnom na CO2 je povinný prijať klimatické ciele a plány zelenej 
transformácie a preukázať súlad svojho obchodného modelu a činností s cieľmi 
stanovenými v článku 2 nariadenia (EÚ) 2018/1999;

29. konštatuje, že adaptácia na zmenu klímy zatiaľ nie je posúdená a zahrnutá do údajov 
MMF o klíme; vyzýva Komisiu, aby požiadala príjemcov finančných nástrojov v 
odvetviach s vysokými emisiami, ako aj projektov s podporou EIB, o vykonanie 
stresového testu adaptácie na zmenu klímy; poukazuje na to, že príjemcovia, ktorí v 
stresovom teste adaptácie na zmenu klímy neuspejú, nie sú oprávnení na finančné 
nástroje Únie; zdôrazňuje, že Komisia by mala príjemcom poskytnúť usmernenia o tom, 
ako zosúladiť investičný projekt s požiadavkami na adaptáciu na zmenu klímy na 
základe stratégie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy a údajov Európskej 
environmentálnej agentúry; zdôrazňuje potrebu, aby sa v takýchto usmerneniach 
primerane využívali kritériá stanovené v nariadení (EÚ) 2020/852;

30. vyzýva Komisiu, aby predĺžila proces európskeho semestra tým, že doplní súčasný 
prístup založený na fiškálnej a rozpočtovej disciplíne o klimatickú a environmentálnu 
disciplínu, a to bez oslabenia semestra; vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla nový 
klimatický ukazovateľ, ktorý bude odzrkadľovať hospodárske ukazovatele na posúdenie 
rozdielu v štruktúre rozpočtu jednotlivých členských štátov a pokroku v rozpočte 
každého členského štátu vzhľadom na scenár podľa Parížskej dohody; zdôrazňuje 
potrebu, aby tento ukazovateľ poskytol členským štátom obraz o ich smerovaní z 
hľadiska teploty podľa Parížskej dohody, čím sa umožní, aby z európskeho semestra 
vyplynuli odporúčania pre členské štáty na zníženie ich klimatického dlhu;

31. zdôrazňuje, že environmentálne aspekty a riziká možno zapracovať do ročného 
rozpočtu a strednodobých plánov jednotlivých členských štátov referenčným 
porovnávaním ich postupov zeleného rozpočtovania; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom 
na úlohu verejných investícií pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody podporila 
výmenu odporúčaných postupov medzi členskými štátmi;

32. zdôrazňuje, že na prospech transformácie na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo treba 
odstrániť prekážky verejných investícií; pripomína svoju podporu kvalifikovaného 
nakladania s verejnými investíciami, ktoré sú v súlade s taxonómiou; víta záväzok 
Komisie preskúmať súčasné pravidlá Paktu stability a rastu pri súčasným zohľadnení 
odporúčaní Európskej fiškálnej rady; zdôrazňuje, že v rámci Paktu o stabilite a raste 
môže byť potrebná dodatočná flexibilita, aby sa umožnili investície do zmierňovania 
zmeny klímy a adaptácie na túto zmenu a na spravodlivú a inkluzívnu podporu 
členských štátov v ekologickej transformácii na klimatickú neutralitu;

33. domnieva sa, že budúca obnovená stratégia EÚ pre udržateľné financovanie je 
významnou príležitosťou na urýchlenie transformácie na udržateľnejšie retailové 
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investície; vyzýva preto Komisiu, aby navrhla potrebné legislatívne opatrenia, ktoré 
podnietia občanov investovať do udržateľného financovania, a to na základe kritérií 
stanovených v nariadení (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií1;

34. vyzýva Komisiu, aby pri zohľadnení osobitnej situácie MSP reformovala smernicu 
o zverejňovaní nefinančných informácií, a tak zabezpečila, že všetky relevantné 
podniky v odvetviach s vysokými emisiami uhlíka budú vykazovať a zverejňovať svoje 
ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka v záujme zabezpečenia súladu s Parížskou 
dohodou; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že riziká, vplyvy a závislosti súvisiace s 
biodiverzitou budú začlenené do príslušných právnych predpisov EÚ vrátane smernice 
o zverejňovaní nefinančných informácií, delegovaných aktov k nariadeniu o 
zverejňovaní informácií a iných príslušných právnych predpisov týkajúcich sa podnikov 
a financií;

35. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté EÚ budú 
vydávané v súlade s normou EÚ pre zelené dlhopisy, taxonómiou EÚ a zásadou 
„významne nenarušiť“;

36. vyzýva na posilnenie úlohy EIB a Európskeho investičného fondu (EIF) vo financovaní 
transformácie; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať kritériám ochrany 
klímy, životného prostredia a sociálneho zabezpečenia, ktorými sa riadia udržateľné 
investície EIB a EIF a ktoré sú v súlade so zásadou „neškodiť“; víta novú úverovú 
politiku EIB v oblasti energetiky a vyzýva ju, aby v rámci svojho plánu na zriadenie 
klimatickej banky na roky 2021 – 2025 vypracovala jasnú a transparentnú metodiku 
s uplatnením taxonómie, a tak zabezpečila súlad všetkých financovaných projektov 
s teplotným cieľom Parížskej dohody 1,5°C, ako aj s transformáciou na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a so zásadou „neškodiť“ s ohľadom na biodiverzitu 
a ekosystémy. očakáva, že zvyšných 50 % portfólia EIB bude v súlade so zásadou 
„neškodiť“;

37. pripomína, že podľa mandátu ECB by jej hospodárske politiky mali prispievať k 
dosahovaniu cieľov Únie stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii; vyzýva 
preto ECB na pokračovanie revízie stratégie menovej politiky s cieľom čo najskôr 
zastaviť financovanie hospodárskych činností, ktoré sú na ujmu environmentálnych 
alebo sociálnych cieľov; vyzýva ECB, aby zhodnotila spôsob zahrnutia kritérií 
udržateľnosti do svojho rámca pre kolaterál, nákupov aktív a cielených refinančných 
operácií a aby zároveň posúdila spôsoby, ako usmerňovať úvery na investície do 
energetickej transformácie s cieľom obnoviť udržateľné hospodárstvo po pandémii 
COVID-19; pripomína záväzok ECB uplatniť na tieto opatrenia v prípade potreby 
taxonómiu EÚ;

38. vyzýva európske orgány dohľadu (ESA), aby v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi vo finančných inštitúciách, nad ktorými vykonávajú dohľad, urýchlene 
vykonali každoročné záťažové testy v oblasti klímy, o čom sa v súčasnosti rokuje najmä 
v rámci siete centrálnych bánk a regulačných orgánov pre ekologizáciu finančného 
systému (NGFS), s cieľom porozumieť, kde a nakoľko sa finančné riziká súvisiace 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
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s klímou vyskytujú v portfóliách príslušných finančných inštitúcií EÚ;

39. vyzýva Komisiu, aby podstatne zvýšila financovanie technickej pomoci v rámci 
Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH) a iných relevantných zdrojov 
financovania s cieľom zabezpečiť, aby technická pomoc dosiahla 1 % z celkovej sumy, 
ktorá sa má vynaložiť; vyzýva Komisiu, aby technickú pomoc zamerala na projekty 
a odvetvia s najvyššou pridanou hodnotou z hľadiska životného prostredia, sociálnych 
otázok a odolnosti, najmä na riešenia blízke prírode, ktoré môžu prispieť zároveň 
k zmierneniu zmeny klímy, adaptácii na zmenu klímy a pozitívam z hľadiska 
biodiverzity;
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