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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgās 
komitejas — Budžeta komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju — rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tās pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns” 
(COM(2020)0021), kura mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi pārvaldītu 
pārkārtošanos virzībā uz izturīgu un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai ES sasniegtu pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta mēroga DFS, kurā 
iekļauti jauni līdzekļi, kā arī palielināti un jauni ES pašu resursi;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — lai tās 
gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, nevis 
pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un cilvēku izturību; lai publiskais finansējums tiktu 
izmantots klimatam labvēlīgām nozarēm un projektiem, tādējādi radot videi nekaitīgas 
darbvietas un ilgtspējīgu izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti klimata riski un 
iespējas, kā arī visi sabiedriskās politikas veidošanas un infrastruktūras aspekti un lai 
tiktu garantēta subsīdiju izbeigšana fosilajam kurināmajam un piemērots princips 
“maksā piesārņotājs”;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām investīcijām attiecināt ES ilgtspējas taksonomiju, 
Parīzes nolīgumam pielāgotos ES etalonus un ES klimata pārejas etalonus; aicina 
Komisiju ierosināt tā dēvētos “brūnos” taksonomijas kritērijus un stingrākus sociālās 
ilgtspējas kritērijus;

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, ka vismaz 40 % no programmas “InvestEU” 
investīcijām būtu jāpalīdz sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā finansējuma 
nepietiekamību ir iespējams pārvarēt;

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas obligācijas ar 
ES nodrošinājumu atbilstu ES zaļo obligāciju standartam;

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES publiskā sektora taksonomiju un zaļā publiskā 
iepirkuma regulējumu;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā sektora 
atbalstu Eiropas zaļajam kursam, un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai tajā dziļāk 
integrētu ilgtspējīgas attīstības mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un izaugsmes paktu uz investīcijām, kas nepieciešamas, 
lai mazinātu klimata pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos.


