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22.11.2019 B9-0174/10

Pozmeňujúci návrh 10
Pascal Canfin, Nils Torvalds
v mene skupiny Renew Europe

Návrh uznesenia B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal 
byť v súlade s jej medzinárodné záväzkami 
týkajúcimi sa udržateľného rozvoja a jej 
strednodobými a dlhodobými cieľmi v 
oblasti klímy a energetiky a nemal by byť 
kontraproduktívny vo vzťahu k týmto 
cieľom alebo obmedzovať ich 
vykonávanie; vyzýva preto Komisiu, aby 
zabezpečila preskúmanie investícií EÚ z 
hľadiska klímy a biodiverzity a v 
náležitých prípadoch predložila 
harmonizované a záväzné pravidlá; vyzýva 
Komisiu zabezpečiť, aby budúci viacročný 
finančný rámec (VFR) bol v plnom súlade 
s Parížskou dohodou a aby žiadne výdavky 
neboli v rozpore s touto dohodou; 
zdôrazňuje význam dopĺňania Zeleného 
klimatického fondu a nabáda členské štáty, 
aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky na 
počiatočnú mobilizáciu zdrojov; vyzýva 
Európsku investičnú banku, aby rýchlo 
ukončila poskytovanie úverov na projekty 
v oblasti fosílnych palív s výnimkou 
prípadu, keď sa používa plyn, v 
kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi 
energie, ako premosťujúca technológia 
na nahradenie uhlia, ak neexistujú žiadne 
iné alternatívy, keď sú zavedené záruky 
na zamedzenie účinkom tzv. pasce a keď 
sú prijaté opatrenia na zabezpečenie toho, 
aby cesta znižovania emisií zostala v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody; žiada 
členské štáty, aby sa riadili rovnakou 
zásadou v prípade záruk na vývozné 
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záväzkami týkajúcimi sa udržateľného 
rozvoja a jej strednodobými a dlhodobými 
cieľmi v oblasti klímy a energetiky a nemal 
by byť kontraproduktívny vo vzťahu k 
týmto cieľom alebo obmedzovať ich 
vykonávanie; vyzýva preto Komisiu, aby 
zabezpečila preskúmanie investícií EÚ z 
hľadiska klímy a biodiverzity a v 
náležitých prípadoch predložila 
harmonizované a záväzné pravidlá; vyzýva 
Komisiu zabezpečiť, aby budúci viacročný 
finančný rámec (VFR) bol v plnom súlade 
s Parížskou dohodou a aby žiadne výdavky 
neboli v rozpore s touto dohodou; 
zdôrazňuje význam dopĺňania Zeleného 
klimatického fondu a nabáda členské štáty, 
aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky na 
počiatočnú mobilizáciu zdrojov; vyzýva 
Európsku investičnú banku, aby rýchlo 
ukončila poskytovanie úverov na projekty 
v oblasti fosílnych palív, a v tejto súvislosti 
ako dôležitý krok víta novú politiku 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
novú stratégiu pre opatrenia v oblasti 
klímy a environmentálnu udržateľnosť, 
ktoré EIB prijala 14. novembra; so 
záujmom očakáva, že EIB sa ujme úlohy 
Európskej klimatickej banky, pričom 
50 % jej operácií bude do roku 2025 
zameraných na opatrenia v oblasti klímy a 
environmentálnu udržateľnosť, do roku 
2021 ukončí podporu projektov v oblasti 
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úvery; žiada osobitné verejné záruky v 
prospech ekologických investícií, značiek 
ekologického financovania a fiškálnych 
výhod poskytovaných v súvislosti so 
zelenými investičnými fondmi a vydávania 
ekologických dlhopisov; zdôrazňuje 
potrebu ambicióznejšieho financovania 
výskumu a priemyselne využiteľných 
inovácií;

fosílnych palív a všetky jej finančné 
aktivity sa do roku 2020 zosúladia so 
zásadami a cieľmi Parížskej dohody; žiada 
členské štáty, aby sa v prípade záruk na 
vývozné úvery riadili rovnakou zásadou 
ako EIB; žiada osobitné verejné záruky v 
prospech ekologických investícií, značiek 
ekologického financovania a fiškálnych 
výhod poskytovaných v súvislosti so 
zelenými investičnými fondmi a vydávania 
ekologických dlhopisov; zdôrazňuje 
potrebu ambicióznejšieho financovania 
výskumu a priemyselne využiteľných 
inovácií;
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