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Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. understreger, at EU's budget bør 
være i overensstemmelse med dets 
internationale forpligtelser om bæredygtig 
udvikling og med dets mellem- og 
langsigtede klima- og energimål, og at det 
ikke bør være kontraproduktivt i forhold til 
at opnå disse mål eller hindre deres 
gennemførelse; opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre klima- og 
biodiversitetssikring af EU's investeringer 
og, hvor det er relevant, at foreslå 
harmoniserede og bindende regler; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at den 
næste flerårige finansielle ramme (FFR) er 
i fuld overensstemmelse med Parisaftalen, 
og at ingen udgifter bør være i modstrid 
med den; understreger betydningen af 
genopfylde Den Grønne Klimafond og 
opfordrer medlemsstaterne til som 
minimum at fordoble deres bidrag til den 
indledende mobilisering af ressourcer; 
opfordrer Den Europæiske 
Investeringsbank til at straks at indstille lån 
til projekter vedrørende fossile 
brændstoffer, bortset fra når gas anvendes 
kombineret med vedvarende energi som en 
overgangsteknologi til erstatning af kul, 
hvor der ikke findes andre alternativer, 
når der indføres 
beskyttelsesforanstaltninger for at undgå 
fastlåsningsvirkninger, og når der tages 
skridt til at sikre, at emissionsforløbet 
peger i den retning, som er fastsat i 
Parisaftalen; anmoder medlemsstaterne 

52. understreger, at EU's budget bør 
være i overensstemmelse med dets 
internationale forpligtelser om bæredygtig 
udvikling og med dets mellem- og 
langsigtede klima- og energimål, og at det 
ikke bør være kontraproduktivt i forhold til 
at opnå disse mål eller hindre deres 
gennemførelse; opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre klima- og 
biodiversitetssikring af EU's investeringer 
og, hvor det er relevant, at foreslå 
harmoniserede og bindende regler; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at den 
næste flerårige finansielle ramme (FFR) er 
i fuld overensstemmelse med Parisaftalen, 
og at ingen udgifter bør være i modstrid 
med den; understreger betydningen af 
genopfylde Den Grønne Klimafond og 
opfordrer medlemsstaterne til som 
minimum at fordoble deres bidrag til den 
indledende mobilisering af ressourcer; 
opfordrer Den Europæiske 
Investeringsbank til straks at indstille lån 
til projekter vedrørende fossile 
brændstoffer og glæder sig i denne 
forbindelse over den nye udlånspolitik for 
energi og den nye strategi for 
klimaindsatsen og miljømæssig 
bæredygtighed, som EIB vedtog den 14. 
november som et vigtigt skridt; ser frem 
til, at EIB påtager sig rollen som Europas 
klimabank, således at 50 % af dens 
aktiviteter bliver øremærket til 
klimaindsatsen og miljømæssig 
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om at anvende samme princip, når det 
drejer sig om eksportkreditgarantier; 
opfordrer til særlige offentlige garantier til 
fordel for grønne investeringer, grønne 
finansieringsmærker og skattefordele for 
grønne investeringsfonde samt for 
udstedelse af grønne obligationer; 
understreger behovet for en mere ambitiøs 
finansiering af forskning og industrielt 
anvendelig innovation;

bæredygtighed senest i 2025, og der sættes 
en stopper for dens støtte til projekter 
vedrørende fossile brændstoffer senest i 
2021, og alle dens finansieringsaktiviteter 
bringes i overensstemmelse med 
Parisaftalens principper og mål senest 
i2020; anmoder medlemsstaterne om at 
anvende samme princip som EIB, når det 
drejer sig om eksportkreditgarantier; 
opfordrer til særlige offentlige garantier til 
fordel for grønne investeringer, grønne 
finansieringsmærker og skattefordele for 
grønne investeringsfonde samt for 
udstedelse af grønne obligationer; 
understreger behovet for en mere ambitiøs 
finansiering af forskning og industrielt 
anvendelig innovation;
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