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Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. noterer sig, at EIB i 2018 
godkendte finansiering til store 
gasinfrastrukturprojekter, herunder 
gasrørledninger til EU fra Turkmenistan og 
Aserbajdsjan (den transanatolske 
naturgasrørledning) og fra Grækenland til 
Italien via Albanien og Adriaterhavet (den 
transadriatiske rørledning); bemærker, at 
disse investeringer blev medtaget på den 4. 
liste over projekter af fælles interesse, der 
blev medfinansieret over EU-budgettet; 
opfordrer EIB til at redegøre for, hvordan 
disse projekter vil blive bragt i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020;

23. noterer sig, at EIB i 2018 
godkendte finansiering til store 
gasinfrastrukturprojekter, herunder 
gasrørledninger til EU fra Turkmenistan og 
Aserbajdsjan (den transanatolske 
naturgasrørledning) og fra Grækenland til 
Italien via Albanien og Adriaterhavet (den 
transadriatiske rørledning); bemærker, at 
disse investeringer blev medtaget på den 4. 
liste over projekter af fælles interesse, der 
blev medfinansieret over EU-budgettet; 
opfordrer EIB til at redegøre for, hvordan 
disse projekter vil blive bragt i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
understreger behovet for at anerkende 
gassens rolle både som en vigtig 
overgangsteknologi og dens bidrag til 
overgangen til klimaneutralitet;

Or. en
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Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. er af den opfattelse, at EIB's 
finansiering bør være underlagt 
videnskabelige mål og ambitiøse 
forpligtelser med henblik på at udfase dens 
støtte til kunder, hvis aktiviteter fører til 
betydelige drivhusgasemissioner, i 
overensstemmelse med bedste praksis i den 
kommercielle banksektor9;

__________________
9 Crédit Agricole har forpligtet sig til ikke 
længere at støtte virksomheder, der 
udvikler eller planlægger at udvikle deres 
kulaktiviteter.  Crédit Agricoles 
nultolerancepolitik gælder for alle 
virksomheder, der udvikler eller 
planlægger at udvikle deres kulaktiviteter, 
hvilket omfatter udvinding af kul, 
elproduktion fra kul og handel med og 
transport af kul.
9 

33. er af den opfattelse, at EIB's 
finansiering bør være underlagt 
videnskabelige mål og ambitiøse 
forpligtelser med henblik på at udfase dens 
støtte til projekter, hvis aktiviteter fører til 
betydelige drivhusgasemissioner, i 
overensstemmelse med bedste praksis i den 
kommercielle banksektor9;

__________________
9 Crédit Agricole har forpligtet sig til ikke 
længere at støtte virksomheder, der 
udvikler eller planlægger at udvikle deres 
kulaktiviteter. Crédit Agricoles 
nultolerancepolitik gælder for alle 
virksomheder, der udvikler eller 
planlægger at udvikle deres kulaktiviteter, 
hvilket omfatter udvinding af kul, 
elproduktion fra kul og handel med og 
transport af kul.

Or. en


