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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että EIP hyväksyi vuonna 
2018 rahoitusta suurille 
kaasuinfrastruktuurihankkeille, kuten 
kaasuputkille Turkmenistanista ja 
Azerbaidžanista unioniin (Trans Anatolia 
Natural Gas Pipeline) sekä Kreikasta 
Italiaan Albanian ja Adrianmeren kautta 
(Trans-Adriatic Pipeline); panee merkille, 
että nämä investoinnit sisällytettiin 
neljänteen luetteloon yhteistä etua 
koskevista hankkeista, joita 
yhteisrahoitetaan EU:n talousarviosta; 
kehottaa EIP:tä selittämään, millä tavoin 
nämä hankkeet mukautetaan Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin vuoden 2020 
loppuun mennessä;

23. toteaa, että EIP hyväksyi vuonna 
2018 rahoitusta suurille 
kaasuinfrastruktuurihankkeille, kuten 
kaasuputkille Turkmenistanista ja 
Azerbaidžanista unioniin (Trans Anatolia 
Natural Gas Pipeline) sekä Kreikasta 
Italiaan Albanian ja Adrianmeren kautta 
(Trans-Adriatic Pipeline); panee merkille, 
että nämä investoinnit sisällytettiin 
neljänteen luetteloon yhteistä etua 
koskevista hankkeista, joita 
yhteisrahoitetaan EU:n talousarviosta; 
kehottaa EIP:tä selittämään, millä tavoin 
nämä hankkeet mukautetaan Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin vuoden 2020 
loppuun mennessä; korostaa tarvetta 
tunnustaa kaasun merkitys sekä tärkeänä 
siirtymäteknologiana että 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen 
edistäjänä;
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33. katsoo, että EIP:n rahoituksen 
ehdoksi olisi liikepankkisektorin parhaiden 
käytäntöjen mukaisesti9 asetettava 
kunnianhimoisia tieteellisiä tavoitteita ja 
sitoumuksia, jotta se voisi vähitellen 
lopettaa tuen asiakkaille, joiden toiminta 
aiheuttaa merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjä;

__________________
9 Crédit Agricole on sitoutunut lopettamaan 
sellaisten yritysten rahoittamisen, jotka 
kehittävät tai aikovat kehittää toimintaansa 
hiilialalla. Crédit Agricolen 
nollatoleranssipolitiikkaa sovelletaan 
kaikkiin yrityksiin, jotka kehittävät tai 
aikovat kehittää hiilialan toimintaa hiilen 
louhinnasta ja sähkön tuotannosta 
kivihiilellä aina kivihiilen kauppaan ja sen 
kuljetukseen.9 

33. katsoo, että EIP:n rahoituksen 
ehdoksi olisi liikepankkisektorin parhaiden 
käytäntöjen mukaisesti asetettava 
kunnianhimoisia tieteellisiä tavoitteita ja 
sitoumuksia, jotta se voisi vähitellen 
lopettaa tuen hankkeille, joiden toiminta 
aiheuttaa merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjä;

__________________
9 Crédit Agricole on sitoutunut lopettamaan 
sellaisten yritysten rahoittamisen, jotka 
kehittävät tai aikovat kehittää toimintaansa 
hiilialalla. Crédit Agricolen 
nollatoleranssipolitiikkaa sovelletaan 
kaikkiin yrityksiin, jotka kehittävät tai 
aikovat kehittää hiilialan toimintaa hiilen 
louhinnasta ja sähkön tuotannosta 
kivihiilellä aina kivihiilen kauppaan ja sen 
kuljetukseen.
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