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52. rõhutab, et ELi eelarve peaks 
vastama tema kestliku arengu alastele 
rahvusvahelistele kohustustele ning 
keskpika tähtajaga ja pikaajalistele kliima- 
ja energiaeesmärkidele, lisaks ei tohiks see 
takistada nende eesmärkide saavutamist 
või rakendamist; palub seetõttu komisjonil 
tagada kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse tagamiseks vajalikud 
ELi investeeringud ning esitada vajaduse 
korral ühtlustatud ja siduvad eeskirjad; 
palub komisjonil tagada, et järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik oleks 
täielikult kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja 
et ükski kulutus ei oleks sellega vastuolus; 
rõhutab, kui oluline on täiendada Rohelist 
Kliimafondi, ning julgustab liikmesriike 
vähemalt kahekordistama oma panust 
esialgsesse ressursside mobiliseerimisse; 
kutsub Euroopa Investeerimispanka üles 
kiiresti lõpetama laenude andmise 
fossiilkütuste projektidele, välja arvatud 
juhul, kui gaasi kasutatakse koos 
taastuvate energiaallikatega 
üleminekutehnoloogiana söe 
asendamiseks, kui puuduvad muud 
alternatiivid, kui on kehtestatud 
kaitsemeetmed seotuse efekti vältimiseks 
ja kui võetakse meetmeid, et tagada 
heitkoguste trajektoori vastavus Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidele; palub 
liikmesriikidel kohaldada sama põhimõtet 
ekspordikrediiditagatiste puhul; nõuab 
spetsiaalsete riiklike tagatiste andmist 
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Kliimafondi, ning julgustab liikmesriike 
vähemalt kahekordistama oma panust 
esialgsesse ressursside mobiliseerimisse; 
kutsub Euroopa Investeerimispanka (EIP) 
üles kiiresti lõpetama laenude andmise 
fossiilkütuste projektidele ning väljendab 
sellega seoses heameelt uue 
energialaenude poliitika ning uue 
kliimameetmete ja keskkonnakestlikkuse 
strateegia üle, mille EIP võttis vastu 
14. novembril ning mis on oluline samm; 
ootab, et EIP võtaks endale Euroopa 
kliimapanga rolli, mille raames oleks 
2025. aastaks 50 % tema tehingutest 
suunatud kliimameetmetele ja 
keskkonnakestlikkusele, 2021. aastaks 
lõpetataks fossiilkütuste projektide 
toetamine ning 2020. aastaks oleks kogu 
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keskkonnahoidlikele investeeringutele ning 
keskkonnahoidliku rahastamise märgiseid 
ja maksusoodustusi keskkonnahoidlikele 
investeerimisfondidele ja roheliste 
võlakirjade väljaandmiseks; rõhutab 
vajadust investeerida rohkem 
teadusuuringutesse ja tööstuslikult 
kohaldatavatesse uuendustesse;
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palub liikmesriikidel kohaldada sama 
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