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23. pažymi, kad 2018 m. EIB patvirtino 
finansavimą dideliems dujų infrastruktūros 
projektams, įskaitant dujotiekius iš 
Turkmėnistano ir Azerbaidžano į ES 
(Transanatolijos gamtinių dujų dujotiekis) 
ir iš Graikijos į Italiją per Albaniją ir 
Adrijos jūrą (Transadrijos dujotiekis);  
pažymi, kad šios investicijos buvo 
įtrauktos į 4-ąjį bendro intereso projektų, 
bendrai finansuojamų iš ES biudžeto, 
sąrašą; prašo EIB paaiškinti, kaip šie 
projektai bus suderinti su Paryžiaus 
susitarimo tikslais iki 2020 m. pabaigos;

23. pažymi, kad 2018 m. EIB patvirtino 
finansavimą dideliems dujų infrastruktūros 
projektams, įskaitant dujotiekius iš 
Turkmėnistano ir Azerbaidžano į ES 
(Transanatolijos gamtinių dujų dujotiekis) 
ir iš Graikijos į Italiją per Albaniją ir 
Adrijos jūrą (Transadrijos dujotiekis); 
pažymi, kad šios investicijos buvo 
įtrauktos į 4-ąjį bendro intereso projektų, 
bendrai finansuojamų iš ES biudžeto, 
sąrašą; prašo EIB paaiškinti, kaip šie 
projektai bus suderinti su Paryžiaus 
susitarimo tikslais iki 2020 m. pabaigos; 
pabrėžia, kad reikia pripažinti dujų kaip 
svarbios tarpinės technologijos vaidmenį 
ir jų indėlį pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui;
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33. laikosi nuomonės, kad, naudojantis 
geriausia komercinės bankininkystės 
sektoriaus patirtimi9, EIB finansavimas 
turėtų būti skiriamas atsižvelgiant į tai, ar 
laikomasi plataus užmojo mokslinių tikslų 
ir įsipareigojimų, siekiant laipsniškai 
atsisakyti teikti paramą klientams, kuriems 
vykdant veiklą išmetamas didelis šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis;

__________________
9 Crédit Agricole įsipareigojo neberemti 
įmonių, kurios plėtoja arba planuoja plėtoti 
veiklą anglių sektoriuje. Crédit Agricole 
visiško netoleravimo politika taikoma 
visoms įmonėms, kurios plėtoja arba 
planuoja plėtoti veiklą anglių sektoriuje, 
pradedant anglių gavyba ir baigiant 
elektros energijos gamyba naudojant 
anglis, įskaitant prekybą anglimis ir jų 
transportavimą.
9 

33. laikosi nuomonės, kad, naudojantis 
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transportavimą.
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