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52. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς 
της δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και με τους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα 
και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι 
αντιπαραγωγικός για τους στόχους αυτούς 
ή να παρακωλύει την εφαρμογή τους· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων 
της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου 
απαιτείται, εναρμονισμένους και 
δεσμευτικούς κανόνες· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα 
συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία 
του Παρισιού και ότι καμία δαπάνη δεν θα 
αντιβαίνει σε αυτήν· τονίζει τη σημασία 
της αναπλήρωσης των πόρων του 
Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα (GCF), 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διπλασιάσουν τουλάχιστον τις 
συνεισφορές τους για την αρχική 
κινητοποίηση των πόρων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να 
σταματήσει αμέσως τη χορήγηση δανείων 
για έργα ορυκτών καυσίμων, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται 
φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως 
μεταβατική τεχνολογία για την 
αντικατάσταση του άνθρακα, σε 
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μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα 
και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι 
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κινητοποίηση των πόρων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να 
σταματήσει αμέσως τη χορήγηση δανείων 
για έργα ορυκτών καυσίμων και χαιρετίζει 
ως σημαντικό βήμα τη νέα στρατηγική 
για τη δράση για το κλίμα και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα που 
ενέκρινε η ΕΤΕπ στις 14 Νοεμβρίου· 
αναμένει από την ΕΤΕπ να αναλάβει τον 
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περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες 
εναλλακτικές λύσεις, και εφόσον 
εφαρμόζονται διασφαλίσεις για την 
αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού και 
λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί 
ότι η πορεία των εκπομπών παραμένει 
σύμφωνη με τους στόχους της Συμφωνίας 
του Παρισιού· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την ίδια αρχή όσον αφορά τις 
εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων· ζητεί 
ειδικές δημόσιες εγγυήσεις για πράσινες 
επενδύσεις, ετικέτες πράσινης 
χρηματοδότησης και φορολογικά 
πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά 
ταμεία, καθώς και για την έκδοση 
πράσινων ομολόγων· τονίζει την ανάγκη 
για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με 
βιομηχανική εφαρμογή·

ρόλο της κλιματικής τράπεζας στην 
Ευρώπη, αφιερώνοντας το 50 % των 
πράξεών της στη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έως το 
2025, τερματίζοντας τη στήριξη για έργα 
ορυκτών καυσίμων έως το 2021 και 
ευθυγραμμίζοντας όλες τις 
χρηματοδοτικές της δραστηριότητες με 
τις αρχές και τους στόχους της συμφωνίας 
του Παρισιού έως το 2020· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ίδια αρχή 
με την ΕΤΕπ όσον αφορά τις εγγυήσεις 
εξαγωγικών πιστώσεων· ζητεί ειδικές 
δημόσιες εγγυήσεις για πράσινες 
επενδύσεις, ετικέτες πράσινης 
χρηματοδότησης και φορολογικά 
πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά 
ταμεία, καθώς και για την έκδοση 
πράσινων ομολόγων· τονίζει την ανάγκη 
για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με 
βιομηχανική εφαρμογή·
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