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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. võtab teadmiseks, et EIP kiitis 
2018. aastal heaks suurte 
gaasitaristuprojektide rahastamise, 
sealhulgas Türkmenistanist ja 
Aserbaidžaanist ELi suunduva torujuhtme 
(Trans-Anatoolia maagaasi torujuhe) ning 
Kreekast Albaania ja Aadria mere kaudu 
Itaaliasse suunduva torujuhtme (Aadria 
mere torujuhe) rahastamise; märgib, et 
need investeeringud lisati ELi eelarvest 
kaasrahastatavate ühishuviprojektide 
neljandasse loendisse; nõuab, et EIP 
selgitaks, kuidas need projektid viiakse 
2020. aasta lõpuks kooskõlla Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega;

23. võtab teadmiseks, et EIP kiitis 
2018. aastal heaks suurte 
gaasitaristuprojektide rahastamise, 
sealhulgas Türkmenistanist ja 
Aserbaidžaanist ELi suunduva torujuhtme 
(Trans-Anatoolia maagaasi torujuhe) ning 
Kreekast Albaania ja Aadria mere kaudu 
Itaaliasse suunduva torujuhtme (Aadria 
mere torujuhe) rahastamise; märgib, et 
need investeeringud lisati ELi eelarvest 
kaasrahastatavate ühishuviprojektide 
neljandasse loendisse; nõuab, et EIP 
selgitaks, kuidas need projektid viiakse 
2020. aasta lõpuks kooskõlla Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega; rõhutab 
vajadust tunnustada gaasi rolli, kuna 
gaas on oluline üleminekutehnoloogia ja 
soodustab üleminekut 
kliimaneutraalsusele;
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33. on seisukohal, et kooskõlas 
äripanganduse parimate tavadega9 tuleks 
EIP rahastamise tingimuseks seada 
ambitsioonikad teaduslikud eesmärgid ja 
lubadused, et lõpetada järk-järgult selliste 
klientide toetamine, kelle tegevusega 
kaasneb suur kasvuhoonegaaside heide;

__________________
9 Crédit Agricole ei toeta enam ettevõtjaid, 
kes arendavad või kavatsevad arendada 
tegevust söesektoris. Crédit Agricole’i 
nulltolerantsi poliitika kehtib kõigi 
ettevõtjate suhtes, kes arendavad või 
kavatsevad arendada tegevust söesektoris, 
alates söe kaevandamisest ja 
energiatootmisest ning lõpetades 
söekaubanduse ja -transpordiga.
9 

33. on seisukohal, et kooskõlas 
äripanganduse parimate tavadega9 tuleks 
EIP rahastamise tingimuseks seada 
ambitsioonikad teaduslikud eesmärgid ja 
lubadused, et lõpetada järk-järgult selliste 
projektide toetamine, mille tegevusega 
kaasneb suur kasvuhoonegaaside heide;

__________________
9 Crédit Agricole ei toeta enam ettevõtjaid, 
kes arendavad või kavatsevad arendada 
tegevust söesektoris. Crédit Agricole’i 
nulltolerantsi poliitika kehtib kõigi 
ettevõtjate suhtes, kes arendavad või 
kavatsevad arendada tegevust söesektoris, 
alates söe kaevandamisest ja 
energiatootmisest ning lõpetades 
söekaubanduse ja -transpordiga.
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