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Amendement 10
Pascal Canfin, Nils Torvalds
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. benadrukt dat de begroting van de 
Unie moet stroken met haar internationale 
verbintenissen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling en met haar klimaat- en 
energiedoelstellingen op middellange en 
lange termijn, en dus niet contraproductief 
mag zijn en de verwezenlijking ervan niet 
mag bemoeilijken; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
EU-investeringen voldoen aan de eisen op 
het gebied van klimaat en biodiversiteit en 
eventueel voorstellen in te dienen voor 
geharmoniseerde en bindende regels; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) volledig in overeenstemming is met 
de Overeenkomst van Parijs en dat geen 
uitgaven hiertegen in gaan; wijst erop dat 
het belangrijk is het Groen Klimaatfonds 
(Green Climate Fund, GCF) weer te vullen 
en moedigt de lidstaten ertoe aan hun 
tijdens de eerste inzameling van middelen 
toegezegde bijdragen ten minste te 
verdubbelen; vraagt de Europese 
Investeringsbank snel een eind te maken 
aan leningen voor projecten met fossiele 
brandstoffen, behalve wanneer gebruik 
wordt gemaakt van gas, in combinatie met 
hernieuwbare energiebronnen, als 
overbruggingstechnologie ter vervanging 
van steenkool, wanneer geen alternatieven 
voorhanden zijn, wanneer waarborgen 
worden ingebouwd om lock-ineffecten te 
voorkomen en wanneer maatregelen 

52. benadrukt dat de begroting van de 
Unie moet stroken met haar internationale 
verbintenissen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling en met haar klimaat- en 
energiedoelstellingen op middellange en 
lange termijn, en dus niet contraproductief 
mag zijn en de verwezenlijking ervan niet 
mag bemoeilijken; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
EU-investeringen voldoen aan de eisen op 
het gebied van klimaat en biodiversiteit en 
eventueel voorstellen in te dienen voor 
geharmoniseerde en bindende regels; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) volledig in overeenstemming is met 
de Overeenkomst van Parijs en dat geen 
uitgaven hiertegen ingaan; wijst erop dat 
het belangrijk is het Groen Klimaatfonds 
(Green Climate Fund, GCF) weer te vullen 
en moedigt de lidstaten ertoe aan hun 
tijdens de eerste inzameling van middelen 
toegezegde bijdragen ten minste te 
verdubbelen; vraagt de Europese 
Investeringsbank snel een eind te maken 
aan leningen voor projecten met fossiele 
brandstoffen, is in dit verband verheugd 
over het nieuwe beleid inzake 
kredietverstrekking voor energie en over 
de nieuwe strategie voor klimaatactie en 
ecologische duurzaamheid die de EIB op 
14 november heeft aangenomen en 
beschouwt deze als een belangrijke stap; 
ziet ernaar uit dat de EIB de rol van 
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worden genomen om ervoor te zorgen dat 
het emissietraject in overeenstemming 
blijft met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs; verzoekt de 
lidstaten hetzelfde principe toe te passen 
bij het verstrekken van 
exportkredietgaranties; pleit voor 
specifieke publieke garanties ten behoeve 
van groene investeringen, 
groenefinancieringslabels en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en de uitgifte van groene obligaties; wijst 
op de noodzaak van een ambitieuzere 
financiering van onderzoek en industrieel 
toepasbare innovatie;

Europese klimaatbank op zich neemt, 
waarbij zij de helft van haar activiteiten 
op klimaatactie en ecologische 
duurzaamheid richt tegen 2025, haar 
steun voor projecten met fossiele 
brandstoffen stopzet tegen 2021 en al 
haar financieringsactiviteiten in 
overeenstemming brengt met de 
beginselen en doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs tegen 2020; 
verzoekt de lidstaten hetzelfde principe toe 
te passen als de EIB bij het verstrekken 
van exportkredietgaranties; pleit voor 
specifieke publieke garanties ten behoeve 
van groene investeringen, 
groenefinancieringslabels en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en de uitgifte van groene obligaties; wijst 
op de noodzaak van een ambitieuzere 
financiering van onderzoek en industrieel 
toepasbare innovatie;

Or. en


