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Grozījums Nr. 8
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka EIB 2018. gadā 
apstiprināja finansējumu lieliem gāzes 
infrastruktūras projektiem, tostarp gāzes 
cauruļvadiem uz ES no Turkmenistānas un 
Azerbaidžānas (Anatolijas dabasgāzes 
cauruļvads) un no Grieķijas uz Itāliju caur 
Albāniju un Adrijas jūru (Adrijas jūras 
cauruļvads); norāda, ka šīs investīcijas tika 
iekļautas no ES budžeta līdzfinansēto 
kopīgu interešu projektu 4. sarakstā; aicina 
EIB paskaidrot, kā šie projekti līdz 
2020. gada beigām tiks saskaņoti ar Parīzes 
nolīguma mērķiem;

23. norāda, ka EIB 2018. gadā 
apstiprināja finansējumu lieliem gāzes 
infrastruktūras projektiem, tostarp gāzes 
cauruļvadiem uz ES no Turkmenistānas un 
Azerbaidžānas (Anatolijas dabasgāzes 
cauruļvads) un no Grieķijas uz Itāliju caur 
Albāniju un Adrijas jūru (Adrijas jūras 
cauruļvads); norāda, ka šīs investīcijas tika 
iekļautas no ES budžeta līdzfinansēto 
kopīgu interešu projektu 4. sarakstā; aicina 
EIB paskaidrot, kā šie projekti līdz 
2020. gada beigām tiks saskaņoti ar Parīzes 
nolīguma mērķiem; uzsver, ka ir jāatzīst 
gāzes kā svarīgas pārejas tehnoloģijas 
nozīme un tās ieguldījums pārejā uz 
klimatneitralitāti;
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Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka saskaņā ar 
komercbanku nozares paraugpraksi9 EIB 
finansējums būtu jāpiešķir atbilstīgi 
augstiem zinātniskiem mērķiem un 
saistībām, lai pakāpeniski pārtrauktu sniegt 
atbalstu klientiem, kuru darbība rada 
ievērojamas SEG emisijas;

__________________
9 Crédit Agricole ir apņēmusies vairs 
neatbalstīt uzņēmumus, kas attīsta vai 
plāno attīstīt savu darbību ogļrūpniecībā. 
Crédit Agricole nulles tolerances politika 
attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas attīsta 
vai plāno attīstīt savu darbību 
ogļrūpniecībā, sākot no ogļu ieguves un 
enerģijas ražošanas līdz ogļu tirdzniecībai 
un transportam.
9 

33. uzskata, ka saskaņā ar 
komercbanku nozares paraugpraksi9 EIB 
finansējums būtu jāpiešķir atbilstīgi 
augstiem zinātniskiem mērķiem un 
saistībām, lai pakāpeniski pārtrauktu sniegt 
atbalstu projektiem, kuru darbība rada 
ievērojamas SEG emisijas;

__________________
9 Crédit Agricole ir apņēmusies vairs 
neatbalstīt uzņēmumus, kas attīsta vai 
plāno attīstīt savu darbību ogļrūpniecībā. 
Crédit Agricole nulles tolerances politika 
attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas attīsta 
vai plāno attīstīt savu darbību 
ogļrūpniecībā, sākot no ogļu ieguves un 
enerģijas ražošanas līdz ogļu tirdzniecībai 
un transportam.
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