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Изменение 8
Маркус Пипер, Моника Холмайер, Ангелика Винциг
от името на групата PPE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. отбелязва, че през 2018 г. ЕИБ е 
одобрила финансиране за големи 
инфраструктурни проекти в областта на 
газовата инфраструктура, включително 
газопроводи за ЕС от Туркменистан и 
Азербайджан (Трансанадолски 
газопровод) и от Гърция за Италия през 
Албания и Адриатическо море 
(Трансадриатически газопровод); 
отбелязва , че тези инвестиции бяха 
включени в 4-ия списък с проекти от 
общ интерес, съфинансирани от 
бюджета на ЕС; призовава ЕИБ да 
обясни как тези проекти ще бъдат 
приведени в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение до края на 
2020 г.;

23. отбелязва, че през 2018 г. ЕИБ е 
одобрила финансиране за големи 
инфраструктурни проекти в областта на 
газовата инфраструктура, включително 
газопроводи за ЕС от Туркменистан и 
Азербайджан (Трансанадолски 
газопровод) и от Гърция за Италия през 
Албания и Адриатическо море 
(Трансадриатически газопровод); 
отбелязва , че тези инвестиции бяха 
включени в 4-ия списък с проекти от 
общ интерес, съфинансирани от 
бюджета на ЕС; призовава ЕИБ да 
обясни как тези проекти ще бъдат 
приведени в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение до края на 
2020 г.; подчертава необходимостта 
от признаване на ролята на 
природния газ както като важна 
междинна технология, така и по 
отношение на приноса му за прехода 
към неутралност по отношение на 
климата;
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Изменение 9
Моника Холмайер, Ангелика Винциг
от името на групата PPE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. счита, че в съответствие с най-
добрите практики в сектора на 
търговските банки финансирането от 
ЕИБ следва да бъде подчинено на 
амбициозни научни цели и ангажименти 
с оглед на постепенното прекратяване 
на подкрепата от ЕИБ за клиенти, 
чиято дейност води до значителни 
емисии на парникови газове;

__________________

„Креди Агрикол“ се ангажира да не 
подкрепя повече предприятия, които 
развиват или планират да развиват 
дейност във въгледобивния сектор. 
Политиката на „Креди Агрикол“ за 
нулева толерантност се прилага спрямо 
всички предприятия, които развиват или 
планират да развиват дейности във 
въгледобивния сектор, които варират от 
добив на въглища и производство на 
електроенергия от тях до търговия и 
транспорт на въглища;
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33. счита, че в съответствие с най-
добрите практики в сектора на 
търговските банки9 финансирането от 
ЕИБ следва да бъде подчинено на 
амбициозни научни цели и ангажименти 
с оглед на постепенното прекратяване 
на подкрепата от ЕИБ за проекти, 
чиято дейност води до значителни 
емисии на парникови газове;

__________________

„Креди Агрикол“ се ангажира да не 
подкрепя повече предприятия, които 
развиват или планират да развиват 
дейност във въгледобивния сектор. 
Политиката на „Креди Агрикол“ за 
нулева толерантност се прилага спрямо 
всички предприятия, които развиват или 
планират да развиват дейности във 
въгледобивния сектор, които варират от 
добив на въглища и производство на 
електроенергия от тях до търговия и 
транспорт на въглища;
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