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Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. megjegyzi, hogy az EBB 2018-ban 
nagyszabású gázinfrastruktúra-projektek 
finanszírozását hagyta jóvá, beleértve a 
Türkmenisztánból és Azerbajdzsánból az 
EU-ba irányuló gázvezetékeket 
(transzanatóliai földgázvezeték), valamint 
a Görögországból Albánián és az Adriai-
tengeren keresztül Olaszországba irányuló 
gázvezetékeket (Adria-gázvezeték); 
megjegyzi, hogy ezek a beruházások 
szerepeltek az uniós költségvetésből 
társfinanszírozott közös érdekű projektek 
4. listáján; felszólítja az EBB-t, hogy 2020 
végéig valamennyi finanszírozási 
tevékenységét hangolja össze a Párizsi 
Megállapodás céljaival;

23. megjegyzi, hogy az EBB 2018-ban 
nagyszabású gázinfrastruktúra-projektek 
finanszírozását hagyta jóvá, beleértve a 
Türkmenisztánból és Azerbajdzsánból az 
EU-ba irányuló gázvezetékeket 
(transzanatóliai földgázvezeték), valamint 
a Görögországból Albánián és az Adriai-
tengeren keresztül Olaszországba irányuló 
gázvezetékeket (Adria-gázvezeték); 
megjegyzi, hogy ezek a beruházások 
szerepeltek az uniós költségvetésből 
társfinanszírozott közös érdekű projektek 
4. listáján; felszólítja az EBB-t, hogy 2020 
végéig valamennyi finanszírozási 
tevékenységét hangolja össze a Párizsi 
Megállapodás céljaival; hangsúlyozza, 
hogy el kell ismerni a fontos áthidaló 
technológiaként szolgáló gáz szerepét, 
valamint azt, hogy hozzájárul a 
klímasemlegességre való átálláshoz;
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33. úgy véli, hogy az EBB-
finanszírozásra tudományos 
célkitűzéseknek és nagyra törő 
kötelezettségvállalásoknak kell 
vonatkozniuk annak érdekében, hogy a 
kereskedelmi banki ágazat bevált 
gyakorlataival összhangban9 fokozatosan 
megszüntessék az azon ügyfeleknek 
nyújtott támogatást, amelyek tevékenysége 
jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz 
vezet;

__________________
9 A Crédit Agricole vállalta, hogy a 
továbbiakban nem támogatja azokat a 
vállalkozásokat, amelyek a szénágazatban 
folytatott tevékenységeiket fejlesztik vagy 
tervezik fejleszteni. A Crédit Agricole zéró 
tolerancia politikája minden olyan 
vállalkozásra vonatkozik, amely a 
szénágazatban folytatott tevékenységet 
fejleszt vagy tervez fejleszteni, a 
szénkitermeléstől a szénalapú 
energiatermelésig, a szén kereskedelemén 
és szállításán keresztül.
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33. úgy véli, hogy az EBB-
finanszírozásra tudományos 
célkitűzéseknek és nagyra törő 
kötelezettségvállalásoknak kell 
vonatkozniuk annak érdekében, hogy a 
kereskedelmi banki ágazat bevált 
gyakorlataival összhangban9 fokozatosan 
megszüntessék az azon projekteknek 
nyújtott támogatást, amelyek tevékenysége 
jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz 
vezet;

__________________
9 A Crédit Agricole vállalta, hogy a 
továbbiakban nem támogatja azokat a 
vállalkozásokat, amelyek a szénágazatban 
folytatott tevékenységeiket fejlesztik vagy 
tervezik fejleszteni. A Crédit Agricole zéró 
tolerancia politikája minden olyan 
vállalkozásra vonatkozik, amely a 
szénágazatban folytatott tevékenységet 
fejleszt vagy tervez fejleszteni, a 
szénkitermeléstől a szénalapú 
energiatermelésig, a szén kereskedelemén 
és szállításán keresztül.
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