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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. korostaa, että EU:n talousarviossa 
olisi otettava johdonmukaisesti huomioon 
EU:n antamat kestävää kehitystä koskevat 
kansainväliset sitoumukset sekä sen 
keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiatavoitteet ja että sillä ei pitäisi 
haitata kyseisiä tavoitteita tai vaikeuttaa 
niiden täytäntöönpanoa; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan EU:n 
investointien kestävyyden ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden kannalta ja 
esittämään tarvittaessa yhdenmukaisia ja 
sitovia sääntöjä; vaatii komissiota 
varmistamaan, että seuraava monivuotinen 
rahoituskehys on täysin Pariisin 
sopimuksen mukainen ja että mitkään 
menot eivät saa olla ristiriidassa sen 
kanssa; pitää tärkeänä vihreän 
ilmastorahaston lisärahoitusta ja kannustaa 
jäsenvaltioita vähintään 
kaksinkertaistamaan maksuosuutensa 
alustavaa varojen käyttöönottoa varten; 
kehottaa Euroopan investointipankkia 
lopettamaan nopeasti lainat fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille paitsi 
silloin, kun kaasua käytetään yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden kanssa 
siirtymävaiheen teknologiana hiilen 
korvaamiseksi, kun muita vaihtoehtoja ei 
ole, kun otetaan käyttöön suojatoimia 
lukkiutumisvaikutusten välttämiseksi ja 
kun toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että 
päästövähennyspolku pysyy Pariisin 
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energiatavoitteet ja että sillä ei pitäisi 
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biologisen monimuotoisuuden kannalta ja 
esittämään tarvittaessa yhdenmukaisia ja 
sitovia sääntöjä; vaatii komissiota 
varmistamaan, että seuraava monivuotinen 
rahoituskehys on täysin Pariisin 
sopimuksen mukainen ja että mitkään 
menot eivät saa olla ristiriidassa sen 
kanssa; pitää tärkeänä vihreän 
ilmastorahaston lisärahoitusta ja kannustaa 
jäsenvaltioita vähintään 
kaksinkertaistamaan maksuosuutensa 
alustavaa varojen käyttöönottoa varten; 
kehottaa Euroopan investointipankkia 
lopettamaan nopeasti lainat fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille ja pitää 
tässä yhteydessä tärkeänä askeleena 
EIP:n 14. marraskuuta hyväksymää uutta 
energia-alan lainanantopolitiikkaa sekä 
ilmastotoimia ja ympäristökestävyyttä 
koskevaa uutta strategiaa; odottaa, että 
EIP omaksuu roolin Euroopan 
ilmastopankkina, jonka toimista 
50 prosenttia keskittyy ilmastotoimiin ja 
ympäristökestävyyteen vuoteen 2025 
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sopimuksen tavoitteiden mukaisena; 
pyytää jäsenvaltioita soveltamaan samaa 
periaatetta vientiluottotakuisiin; kehottaa 
antamaan julkisia takuita vihreille 
investoinneille sekä vihreää rahoitusta 
koskevia tunnuksia ja veroetuja vihreille 
investointirahastoille ja vihreiden 
joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskemiselle; korostaa, että tutkimukseen ja 
teollisesti sovellettaviin innovaatioihin 
tarvitaan tavoitteellisempaa rahoitusta;

mennessä, joka lopettaa tukensa fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille 
vuoteen 2021 mennessä ja jonka kaikki 
rahoitustoimet ovat Pariisin sopimuksen 
periaatteiden ja tavoitteiden mukaisia 
vuoteen 2020 mennessä; pyytää 
jäsenvaltioita soveltamaan vientitakuisiin 
samaa periaatetta kuin EIP; kehottaa 
antamaan julkisia takuita vihreille 
investoinneille sekä vihreää rahoitusta 
koskevia tunnuksia ja veroetuja vihreille 
investointirahastoille ja vihreiden 
joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskemiselle; korostaa, että tutkimukseen ja 
teollisesti sovellettaviin innovaatioihin 
tarvitaan tavoitteellisempaa rahoitusta;
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