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Предложение за резолюция B9-0174/2019
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Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания 
(COP 25)

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. подчертава, че бюджетът на ЕС 
следва да бъде в съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
в областта на устойчивото развитие, 
както и с неговите средносрочни и 
дългосрочни цели  в областта на 
климата и енергията и следва да не бъде 
контрапродуктивен спрямо тези цели 
или да възпрепятства тяхното 
изпълнение; поради това призовава 
Комисията да гарантира, че 
инвестициите на ЕС се подлагат на 
проверка за съответствие с целите в 
областта на изменението на климата и 
биологичното разнообразие и да 
представи, когато е приложимо, 
хармонизирани и обвързващи правила; 
призовава Комисията да гарантира, че 
следващата Многогодишна финансова 
рамка (МФР) е изцяло в съответствие с 
Парижкото споразумение и че никаква 
част от разходите не трябва да бъде в 
противоречие със споразумението; 
подчертава значението на процеса за 
попълване на Зеления фонд за климата и 
насърчава държавите членки да 
увеличат поне двойно своите вноски за 
първоначалното мобилизиране на 
ресурси; призовава Европейската 
инвестиционна банка да прекрати в 
кратък срок отпускането на заеми за 
проекти, свързани с изкопаеми горива, с 
изключение на случаите, когато се 
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използва природен газ, в комбинация с 
възобновяеми източници на енергия, 
като преходна технология за замяна 
на въглищата, когато не 
съществуват други алтернативи, 
когато се прилагат предпазни мерки 
за избягване на блокиране и когато са 
предприети стъпки, за да се 
гарантира, че траекторията на 
емисиите остава в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение; 
призовава държавите членки да 
прилагат същия принцип по отношение 
на гаранциите за експортни кредити; 
призовава за специални публични 
гаранции в полза на „зелените“ 
инвестиции, маркировките за 
екологично финансиране и фискалните 
предимства за „зелените“ 
инвестиционни фондове и за издаване 
на „зелени“ облигации; подчертава 
необходимостта от по-амбициозно 
финансиране на научноизследователска 
дейност и приложими в индустрията 
иновации;

стъпка новата политика за 
отпускане на кредити в областта на 
енергетиката и новата стратегия за 
действия в областта на климата и 
екологичната устойчивост, приета 
от ЕИБ на 14 ноември; очаква ЕИБ да 
поеме ролята на Европейска банка за 
климата, като до 2025 г. 50 % от 
нейните операции бъдат посветени 
на действията в областта на 
климата и екологичната 
устойчивост, а до 2021 г. бъде сложен 
край на подкрепата на банката за 
проекти за изкопаеми горива и всички 
нейни дейности по финансиране 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите и целите на Парижкото 
споразумение до 2020 г.; призовава 
държавите членки да прилагат същия 
принцип като ЕИБ по отношение на 
гаранциите за експортни кредити; 
призовава за специални публични 
гаранции в полза на „зелените“ 
инвестиции, маркировките за 
екологично финансиране и фискалните 
предимства за „зелените“ 
инвестиционни фондове и за издаване 
на „зелени“ облигации; подчертава 
необходимостта от по-амбициозно 
финансиране на научноизследователска 
дейност и приложими в индустрията 
иновации;
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