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Alteração 10
Pascal Canfin, Nils Torvalds
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, em Madrid, Espanha 
(COP 25)

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Salienta que o orçamento da UE 
deve ser coerente com os respetivos 
compromissos internacionais em matéria 
de desenvolvimento sustentável a médio e 
a longo prazo e com os seus objetivos em 
matéria de clima e energia, não devendo 
ser contraproducente para esses objetivos 
ou dificultar a sua aplicação; insta, por 
conseguinte, a Comissão a assegurar a 
proteção do clima e da biodiversidade nos 
investimentos da UE e a apresentar regras 
harmonizadas e vinculativas, sempre que 
adequado;  insta a Comissão a assegurar 
que o próximo quadro financeiro plurianual 
(QFP) cumpra plenamente o Acordo de 
Paris e que não sejam efetuados gastos em 
sentido contrário;  salienta a importância 
de reconstituir o Fundo Verde para o Clima 
(FVC) e incentiva os Estados Membros a, 
pelo menos, duplicar as suas contribuições 
para a mobilização inicial de recursos;  
insta o Banco Europeu de Investimento a 
pôr rapidamente termo à concessão de 
empréstimos a projetos de combustíveis 
fósseis, exceto no que se refere à 
utilização de gás, em combinação com 
energias renováveis, como tecnologia de 
transição substituta do carvão, caso não 
existam outras alternativas, caso sejam 
implementadas salvaguardas para evitar 
efeitos de dependência e caso sejam 
tomadas medidas para assegurar que a 
trajetória das emissões se mantém em 
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harmonizadas e vinculativas, sempre que 
adequado; insta a Comissão a assegurar 
que o próximo quadro financeiro plurianual 
(QFP) cumpra plenamente o Acordo de 
Paris e que não sejam efetuados gastos em 
sentido contrário; salienta a importância de 
reconstituir o Fundo Verde para o Clima 
(FVC) e incentiva os Estados Membros a, 
pelo menos, duplicar as suas contribuições 
para a mobilização inicial de recursos; 
insta o Banco Europeu de Investimento a 
pôr rapidamente termo à concessão de 
empréstimos a projetos de combustíveis 
fósseis e acolhe com agrado, neste 
contexto, a nova política de concessão de 
empréstimos no setor da energia e a nova 
estratégia para a ação climática e a 
sustentabilidade ambiental adotada pelo 
BEI em 14 de novembro, enquanto passo 
importante; aguarda com expectativa que 
o BEI assuma o papel de Banco Europeu 
do Clima, consagrando, até 2025, 50 % 
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conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris;  convida os Estados-Membros a 
aplicar o mesmo princípio no tocante às 
garantias de crédito à exportação;  solicita 
garantias públicas específicas a favor de 
investimentos ecológicos, de rótulos de 
financiamento ecológico e benefícios 
fiscais para os fundos de investimento 
verde e da emissão de obrigações verdes;  
sublinha a necessidade de um 
financiamento mais ambicioso da 
investigação e da inovação aplicável à 
indústria;

das suas operações à ação climática e à 
sustentabilidade ambiental, pondo termo 
ao seu apoio a projetos de combustíveis 
fósseis até 2021 e velando por que as suas 
atividades de financiamento estejam em 
consonância com os princípios e objetivos 
do Acordo de Paris até 2020; convida os 
Estados-Membros a aplicar o mesmo 
princípio que o BEI no tocante às garantias 
de crédito à exportação; solicita garantias 
públicas específicas a favor de 
investimentos ecológicos, de rótulos de 
financiamento ecológico e benefícios 
fiscais para os fundos de investimento 
verde e da emissão de obrigações verdes; 
sublinha a necessidade de um 
financiamento mais ambicioso da 
investigação e da inovação aplicável à 
indústria;
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