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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 spravodlivý a dobre riadený prechod na 
odolnú a udržateľnú spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby EÚ dosiahla 
revidované ciele v oblasti klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 a splnila svoje 
záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody, a to na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov;

2. očakáva, že ústredným bodom zelenej transformácie bude nový, bezprecedentný VFR s 
novými finančnými prostriedkami a posilnenými a novými vlastnými zdrojmi EÚ;

3. zaväzuje sa k spravodlivému zotaveniu z krízy spôsobenej koronavírusom, ktoré 
zabezpečí, že peniaze daňových poplatníkov budú investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu expanziu prechodom na ekologické hospodárstvo a 
zvýšením odolnosti spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné finančné prostriedky na 
odvetvia a projekty odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria zelené pracovné miesta a 
udržateľný rast; ktoré do finančného systému začlení klimatické riziká a príležitosti, ako 
aj všetky aspekty tvorby verejnej politiky a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

4. trvá na tom, aby všetky investície podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ pre 
udržateľné činnosti a referenčným hodnotám pre investície v súlade s Parížskou 
dohodou a pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie kritériá sociálnej 
udržateľnosti;

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho parlamentu, aby najmenej 40 % investícií v rámci 
programu InvestEU prispievalo k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom financovaní je prekonateľný;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté EÚ budú 
vydávané v súlade s normou EÚ pre zelené dlhopisy;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila taxonómiu EÚ pre verejný sektor a 
nariadenie o zelenom verejnom obstarávaní;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť verejnú 
podporu pre európsku zelenú dohodu a aby zreformovala európsky semester s cieľom 
prehĺbiť začlenenie cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho piliera sociálnych práv;

9. žiada, aby boli všetky investície, ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny klímy, 
adaptáciu na zmenu klímy a spravodlivú transformáciu, vyňaté z Paktu stability a rastu.


