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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget og 
Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, de vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om "Investeringsplan for et bæredygtigt 
Europa" (COM(2020)0021), der har til formål at muliggøre en retfærdig og velforvaltet 
overgang til et modstandsdygtigt og bæredygtigt samfund; understreger, at det er 
bydende nødvendigt, at EU når de reviderede mål for klima og biodiversitet for 2030 og 
2050 og opfylder sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen baseret på den bedste 
tilgængelige videnskab;

2. forventer, at en ny og hidtil uset flerårig finansiel ramme med nye midler og øgede og 
nye egne indtægter kommer til at stå i centrum for den grønne omstilling;

3. forpligter sig til en retfærdig genopretning fra coronaviruskrisen, der sikrer, at 
skatteydernes penge investeres i fremtiden og ikke i fortiden, at den finanspolitiske 
ekspansion sker for at fremme overgangen til en grøn økonomi og gør samfundet og 
borgerne mere modstandsdygtige, at offentlige midler anvendes inden for klimasikre 
sektorer og til klimasikre projekter og dermed skaber grønne job og bæredygtig vækst, 
at klimarisici og -muligheder indarbejdes i det finansielle system og i alle aspekter af 
offentlig politikudformning og -infrastruktur, samt at der sker et stop for subsidier til 
fossile brændstoffer og princippet om, at forureneren betaler, anvendes;

4. insisterer på, at alle EU-støttede investeringer skal være underlagt EU-taksonomien for 
bæredygtige aktiviteter og de Paristilpassede benchmarks for klimaovergangen; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå en "brun" taksonomi og forbedrede kriterier for 
social bæredygtighed;

5. understreger Europa-Parlamentets krav om, at mindst 40 % af investeringerne under 
InvestEU-programmet bør bidrage til klimamålene; mener, at den grønne 
finansieringskløft kan overvindes;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at eventuelle fremtidige EU-
genopretningsobligationer udstedes i overensstemmelse med EU-standarden for grønne 
obligationer;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag om en EU-taksonomi 
for den offentlige sektor og om en forordning om grønne offentlige indkøb;

8. opfordrer Kommissionen til at revidere statsstøttereglerne for at muliggøre offentlig 
støtte til den europæiske grønne pagt og med henblik på at reformere det europæiske 
semester for at uddybe indarbejdelsen af målene for bæredygtig udvikling og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder;

9. opfordrer til, at alle investeringer, der er nødvendige i forbindelse med modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer samt til den retfærdige omstilling, undtages fra 
stabilitets- og vækstpagten.


