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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor a 
Hospodářský a měnový výbor jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, které přijmou, 
začlenily tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise o investičním plánu pro udržitelnou Evropu (COM(2020)0021), 
jehož cílem je umožnit spravedlivý a dobře řízený přechod k odolné a udržitelné 
společnosti; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla revidovaných cílů v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti do roku 2030 a do roku 2050 a naplnila své závazky 
přijaté v rámci Pařížské dohody, a to na základě nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

2. očekává, že ústředním bodem zelené transformace bude nový, bezprecedentní VFR s 
novými finančními prostředky a novými vlastními zdroji EU;

3. zavazuje se ke spravedlivému zotavení EU z krize způsobené koronavirem, jež zajistí, 
že peníze daňových poplatníků budou investovány do budoucnosti, nikoli do minulosti, 
že fiskální expanze podpoří přechod na zelenou ekonomiku a zvýší odolnost společností 
a lidí, že veřejné prostředky budou směřovat do odvětví a projektů, které jsou odolné 
vůči změně klimatu a vytvářejí „zelená“ pracovní místa a udržitelný růst, že budou 
rizika a příležitosti v oblasti klimatu zohledňovány ve finančním systému i ve všech 
aspektech veřejné politiky a infrastruktury a že budou ukončeny dotace na fosilní paliva 
a bude uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

4. trvá na tom, aby všechny investice podporované z prostředků EU podléhaly taxonomii 
EU pro udržitelné činnosti a referenčním hodnotám pro investice v souladu s Pařížskou 
dohodou a pro klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, aby navrhla „hnědou“ 
taxonomii a přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

5. zdůrazňuje požadavek Evropského parlamentu, aby alespoň 40 % investic v rámci 
programu InvestEU přispívalo k cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že mezera v 
oblasti zeleného financování je překonatelná;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že veškeré budoucí dluhopisy na obnovu garantované 
rozpočtem EU budou vydávány v souladu s normou EU pro zelené dluhopisy;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila taxonomii EU pro veřejný sektor a nařízení o 
zadávání zelených veřejných zakázek;

8. vyzývá Komisi, aby upravila pravidla státní podpory tak, aby umožňovala veřejnou 
podporu Zelené dohody pro Evropu, a aby reformovala evropský semestr s cílem 
prohloubit začlenění cílů udržitelného rozvoje a evropského pilíře sociálních práv;

9. požaduje, aby byly veškeré investice, které jsou nezbytné pro zmírňování změny 
klimatu, přizpůsobení se této změně a spravedlivou transformaci, vyňaty z Paktu o 
stabilitě a růstu.


