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Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek összhangban kell állnia az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival, 
valamint a közép- és hosszú távú, éghajlat- 
és energiapolitikai célkitűzéseivel, és nem 
lehet kedvezőtlen hatással az említett 
célokra, illetve nem hátráltathatja 
végrehajtásukat; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós 
beruházások éghajlatra és biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásának 
ellenőrzését, és adott esetben terjesszen elő 
harmonizált és kötelező erejű szabályokat; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a következő többéves pénzügyi keret 
teljes mértékben megfeleljen a Párizsi 
Megállapodásnak, és semmilyen kiadás ne 
legyen ezzel ellentétes; hangsúlyozza a 
Zöld Klíma Alap feltöltésének fontosságát, 
és ösztönzi a tagállamokat, hogy a források 
kezdeti mozgósításkor emeljék legalább 
kétszeresére hozzájárulásukat; felszólítja az 
Európai Beruházási Bankot, hogy gyorsan 
vessen véget a fosszilis tüzelőanyagokra 
épülő projektek számára nyújtott 
hiteleknek, kivéve, ha ezekben a 
projektekben a szén helyettesítésére 
szolgáló áthidaló technológiaként gázt 
használnak a megújuló 
energiaforrásokkal kombinálva abban az 
esetben, ha nem léteznek más 
alternatívák, rendelkezésre állnak a 

52. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek összhangban kell állnia az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival, 
valamint a közép- és hosszú távú, éghajlat- 
és energiapolitikai célkitűzéseivel, és nem 
lehet kedvezőtlen hatással az említett 
célokra, illetve nem hátráltathatja 
végrehajtásukat; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós 
beruházások éghajlatra és biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásának 
ellenőrzését, és adott esetben terjesszen elő 
harmonizált és kötelező erejű szabályokat; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a következő többéves pénzügyi keret 
teljes mértékben megfeleljen a Párizsi 
Megállapodásnak, és semmilyen kiadás ne 
legyen ezzel ellentétes; hangsúlyozza a 
Zöld Klíma Alap feltöltésének fontosságát, 
és ösztönzi a tagállamokat, hogy a források 
kezdeti mozgósításkor emeljék legalább 
kétszeresére hozzájárulásukat; felszólítja az 
Európai Beruházási Bankot, hogy gyorsan 
vessen véget a fosszilis tüzelőanyagokra 
épülő projektek számára nyújtott 
hiteleknek, és e tekintetben fontos 
lépésként üdvözli az új  energetikai 
hitelezési politikát, valamint az éghajlati 
cselekvésre és környezeti 
fenntarthatóságra vonatkozóan az EBB 
által november 14-én elfogadott új 
stratégiát; várakozással tekint az elé, hogy 
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magas szén-dioxid-kibocsátással járó 
bezáródási hatások elkerülésére szolgáló 
biztosítékok, és megteszik a megfelelő 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a kibocsátáscsökkentési pálya 
továbbra is összhangban legyen a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel; kéri a 
tagállamokat, hogy az exporthitel-
garanciák tekintetében ugyanezt az elvet 
alkalmazzák; szorgalmazza a zöld 
beruházásoknak, a zöld beruházási alapok 
számára biztosított „zöld finanszírozás” 
tanúsítványok és adókedvezmények 
bevezetésének, valamint a zöldkötvények 
kibocsátásának kedvező egyedi állami 
garanciák nyújtását; hangsúlyozza, hogy 
ambiciózusabb finanszírozásra van szükség 
kutatás és az iparban alkalmazható 
innovációk számára;

az EBB felvállalja az európai klímabank 
szerepét, és 2025-ig műveleteinek 50%-át 
az éghajlat-politikára és a környezeti 
fenntarthatóságra fordítsa, 2021-ig véget 
vessen a fosszilis tüzelőanyagokkal 
kapcsolatos projektek támogatásának, 
2020-ig pedig valamennyi finanszírozási 
tevékenysége igazodjon a Párizsi 
Megállapodás elveihez és céljaihoz; kéri a 
tagállamokat, hogy az exporthitel-
garanciák tekintetében ugyanazt az elvet 
alkalmazzák, mint az EBB; szorgalmazza a 
zöld beruházásoknak, a zöld beruházási 
alapok számára biztosított „zöld 
finanszírozás” tanúsítványok és 
adókedvezmények bevezetésének, valamint 
a zöldkötvények kibocsátásának kedvező 
egyedi állami garanciák nyújtását; 
hangsúlyozza, hogy ambiciózusabb 
finanszírozásra van szükség kutatás és az 
iparban alkalmazható innovációk számára;
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