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Projekt rezolucji Poprawka

52. podkreśla, że budżet UE powinien 
być spójny z zobowiązaniami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz ze średnio- 
i długoterminowymi celami klimatycznymi 
i energetycznymi, a także nie powinien 
wywoływać skutków sprzecznych z tymi 
celami ani utrudniać ich wypełniania; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby inwestycje UE nie 
wpływały szkodliwie na klimat i 
różnorodność biologiczną, oraz do 
zaproponowania w stosownych 
przypadkach zharmonizowanych 
wiążących przepisów; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby kolejne wieloletnie 
ramy finansowe były w pełni zgodne z 
porozumieniem paryskim oraz aby żadne 
wydatki nie były sprzeczne z tym 
porozumieniem; podkreśla znaczenie 
zasilenia Zielonego Funduszu 
Klimatycznego oraz zachęca państwa 
członkowskie, aby co najmniej podwoiły 
wkład we wstępną mobilizację zasobów; 
wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do 
szybkiego zaprzestania udzielania 
pożyczek na projekty dotyczące paliw 
kopalnych, z wyjątkiem sytuacji gdy gaz, w 
połączeniu z odnawialnymi źródłami 
energii, jest wykorzystywany jako 
technologia pomostowa w celu zastąpienia 
węgla, w przypadku gdy nie istnieją żadne 
rozwiązania alternatywne, jeśli 
wprowadzone są zabezpieczenia w celu 
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być spójny z zobowiązaniami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz ze średnio- 
i długoterminowymi celami klimatycznymi 
i energetycznymi, a także nie powinien 
wywoływać skutków sprzecznych z tymi 
celami ani utrudniać ich wypełniania; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby inwestycje UE nie 
wpływały szkodliwie na klimat i 
różnorodność biologiczną, oraz do 
zaproponowania w stosownych 
przypadkach zharmonizowanych 
wiążących przepisów; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby kolejne wieloletnie 
ramy finansowe były w pełni zgodne z 
porozumieniem paryskim oraz aby żadne 
wydatki nie były sprzeczne z tym 
porozumieniem; podkreśla znaczenie 
zasilenia Zielonego Funduszu 
Klimatycznego oraz zachęca państwa 
członkowskie, aby co najmniej podwoiły 
wkład we wstępną mobilizację zasobów; 
wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do 
szybkiego zaprzestania udzielania 
pożyczek na projekty dotyczące paliw 
kopalnych i w związku z tym przyjmuje z 
zadowoleniem, jako ważny krok, nową 
politykę udzielania pożyczek w dziedzinie 
energii oraz nową strategię na rzecz 
działań klimatycznych i zrównoważenia 
środowiskowego, przyjętą przez EBI w 
dniu 14 listopada; oczekuje, że EBI 
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uniknięcia efektu blokady i gwarancja, że 
ścieżka redukcji emisji jest zgodna z 
celami porozumienia paryskiego; zwraca 
się do państw członkowskich o stosowanie 
tej samej zasady w odniesieniu do 
gwarancji kredytów eksportowych; apeluje 
o specjalne gwarancje publiczne dla 
inwestycji ekologicznych oraz 
oznakowanie zielonego finansowania i ulgi 
podatkowe w odniesieniu do 
ekologicznych funduszy inwestycyjnych i 
emisji ekologicznych obligacji; podkreśla 
potrzebę ambitniejszego finansowania 
badań naukowych, a także innowacji 
mających zastosowanie przemysłowe;

obejmie rolę europejskiego banku 
klimatycznego, przy czym do 2025 r. 50 % 
jego operacji będzie przeznaczonych na 
działania klimatyczne i zrównoważenie 
środowiskowe, do 2021 r. zakończy on 
wsparcie dla projektów dotyczących paliw 
kopalnych, a do 2020 r. wszystkie jego 
działania finansowe będą zgodne z 
zasadami i celami porozumienia 
paryskiego; zwraca się do państw 
członkowskich o stosowanie tej samej 
zasady co EBI w odniesieniu do gwarancji 
kredytów eksportowych; apeluje o 
specjalne gwarancje publiczne dla 
inwestycji ekologicznych oraz 
oznakowanie zielonego finansowania i ulgi 
podatkowe w odniesieniu do 
ekologicznych funduszy inwestycyjnych i 
emisji ekologicznych obligacji; podkreśla 
potrzebę ambitniejszego finansowania 
badań naukowych, a także innowacji 
mających zastosowanie przemysłowe;
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