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CS Jednotná v rozmanitosti CS

1.7.2020 A9-0118/8

Pozměňovací návrh 8
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že EIB v roce 2018 
schválila financování rozsáhlých projektů 
plynárenské infrastruktury, včetně 
plynovodů do EU z Turkmenistánu a 
Ázerbájdžánu (transanatolský plynovod) a 
z Řecka do Itálie přes Albánii a Jaderské 
moře (transjadranský plynovod); 
konstatuje, že tyto investice byly uvedeny 
na 4. seznamu projektů společného zájmu 
spolufinancovaných z rozpočtu EU; 
vyzývá EIB, aby vysvětlila, jak do konce 
roku 2020 přizpůsobí tyto projekty cílům 
Pařížské dohody;

23. konstatuje, že EIB v roce 2018 
schválila financování rozsáhlých projektů 
plynárenské infrastruktury, včetně 
plynovodů do EU z Turkmenistánu a 
Ázerbájdžánu (transanatolský plynovod) a 
z Řecka do Itálie přes Albánii a Jaderské 
moře (transjadranský plynovod); 
konstatuje, že tyto investice byly uvedeny 
na 4. seznamu projektů společného zájmu 
spolufinancovaných z rozpočtu EU; 
vyzývá EIB, aby vysvětlila, jak do konce 
roku 2020 přizpůsobí tyto projekty cílům 
Pařížské dohody; zdůrazňuje, že je třeba 
uznat, že plyn je důležitou překlenovací 
technologií a že přispívá k přechodu ke 
klimatické neutralitě;
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1.7.2020 A9-0118/9

Pozměňovací návrh 9
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zastává názor, že by mělo být 
financování EIB podřízeno vědeckým 
cílům a ambiciózním závazkům, aby 
mohla postupně ukončovat podporu 
klientům, jejichž činnost vede k 
významným emisím skleníkových plynů, v 
souladu s osvědčenými postupy 
komerčního bankovního sektoru9;

__________________
9 Banka Crédit Agricole se zavázala nadále 
nepodporovat podniky vyvíjející nebo 
hodlající vyvíjet činnost v oblasti uhlí. 
Politika nulové tolerance banky Crédit 
Agricole se vztahuje na všechny podniky, 
které vyvíjejí nebo hodlají vyvíjet činnost 
v oblasti uhlí, od těžby uhlí pro výrobu 
elektřiny přes obchodování s uhlím až po 
jeho přepravu.

33. zastává názor, že by mělo být 
financování EIB podřízeno ambiciózním 
vědeckým cílům a závazkům, aby mohla 
postupně ukončovat podporu projektům, 
jejichž činnost vede k významným emisím 
skleníkových plynů, v souladu 
s osvědčenými postupy komerčního 
bankovního sektoru9;

__________________
9 Banka Crédit Agricole se zavázala nadále 
nepodporovat podniky vyvíjející nebo 
hodlající vyvíjet činnost v oblasti uhlí. 
Politika nulové tolerance banky Crédit 
Agricole se vztahuje na všechny podniky, 
které vyvíjejí nebo hodlají vyvíjet činnost 
v oblasti uhlí, od těžby uhlí pro výrobu 
elektřiny přes obchodování s uhlím až po 
jeho přepravu.

Or. en


