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Leasú. 8
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0118/2020
Bas Eickhout
Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil 
bhliantúil 2018
(2019/2127(INI))Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 23

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

23. ag tabhairt dá haire go ndearna BEI 
maoiniú a fhormheas in 2018 do 
thionscadail mhóra bhonneagair gáis lena 
n-áirítear píblínte gáis chuig AE ón 
Tuircméanastáin agus ón Asarbaiseáin 
(píblíne Gáis Nádúrtha Trasanatólach) agus 
ón nGréig chun na hIodáile tríd an Albáin 
agus Muir Aidriad (an Phíblíne 
Thrasaidriadach); ag tabhairt dá haire gur 
áiríodh na hinfheistíochtaí sin sa 4ú liosta 
de Thionscadail Leasa Choitinn arna 
gcómhaoiniú ó bhuiséad an Aontais; á 
iarraidh ar BEI míniú a thabhairt ar conas a 
dhéanfar na tionscadail sin a ailíniú le 
spriocanna Chomhaontú Pháras faoi 
dheireadh 2020;

23. ag tabhairt dá haire go ndearna BEI 
maoiniú a fhormheas in 2018 do 
thionscadail mhóra bhonneagair gáis lena 
n-áirítear píblínte gáis chuig AE ón 
Tuircméanastáin agus ón Asarbaiseáin 
(píblíne Gáis Nádúrtha Trasanatólach) agus 
ón nGréig chun na hIodáile tríd an Albáin 
agus Muir Aidriad (an Phíblíne 
Thrasaidriadach); ag tabhairt dá haire gur 
áiríodh na hinfheistíochtaí sin sa 4ú liosta 
de Thionscadail Leasa Choitinn arna 
gcómhaoiniú ó bhuiséad an Aontais; á 
iarraidh ar BEI míniú a thabhairt ar conas a 
dhéanfar na tionscadail sin a ailíniú le 
spriocanna Chomhaontú Pháras faoi 
dheireadh 2020; á chur béim ar an ngá le 
ról an gháis a aithint mar theicneolaíocht 
thábhachtach naisc agus i dtéarmaí a 
rannchuidithe leis an aistriú i dtreo 
neodracht aeráide;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 33

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

33. den tuairim gur cheart go mbeadh 
maoiniú BEI, i gcomhréir le dea-
chleachtais in earnáil na baincéireachta 
tráchtála9, faoi réir cuspóirí agus 
gealltanais eolaíocha uaillmhianacha, 
d’fhonn deireadh a chur de réir a chéile leis 
an tacaíocht a thugann sé do chliaint ar 
siocair iad a ngníomhaíochtaí le 
hastaíochtaí GCT suntasacha;

__________________
9 Tá sé geallta ag Crédit Agricole deireadh 
a chur leis an tacaíocht do ghnóthais a 
fhorbraíonn a ngníomhaíochtaí in earnáil 
an ghuail nó a bhfuil sé beartaithe acu a 
ngníomhaíochtaí a fhorbairt in earnáil an 
ghuail. Tá feidhm ag beartas 
neamhfhulaingthe Crédit Agricole maidir 
leis na fiontair uile a fhorbraíonn a 
ngníomhaíochtaí in earnáil an ghuail, nó a 
bhfuil sé beartaithe acu a ngníomhaíochtaí 
a fhorbairt in earnáil an ghuail, ó 
eastóscadh agus táirgeadh fuinnimh go 
trádáil agus iompar.
9 

33. den tuairim gur cheart go mbeadh 
maoiniú BEI, i gcomhréir le dea-
chleachtais in earnáil na baincéireachta 
tráchtála9, faoi réir cuspóirí agus 
gealltanais eolaíocha uaillmhianacha, 
d’fhonn deireadh a chur de réir a chéile leis 
an tacaíocht a thugann sé do thionscadail 
ar siocair iad a ngníomhaíochtaí le 
hastaíochtaí GCT suntasacha;

__________________
9 Tá sé geallta ag Crédit Agricole deireadh 
a chur leis an tacaíocht do ghnóthais a 
fhorbraíonn a ngníomhaíochtaí in earnáil 
an ghuail nó a bhfuil sé beartaithe acu a 
ngníomhaíochtaí a fhorbairt in earnáil an 
ghuail. Tá feidhm ag beartas 
neamhfhulaingthe Crédit Agricole maidir 
leis na fiontair uile a fhorbraíonn a 
ngníomhaíochtaí in earnáil an ghuail, nó a 
bhfuil sé beartaithe acu a ngníomhaíochtaí 
a fhorbairt in earnáil an ghuail, ó 
eastóscadh agus táirgeadh fuinnimh go 
trádáil agus iompar.
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