
AM\1209068PT.docx PE647.690v01-00

PT Unida na diversidade PT

1.7.2020 A9-0118/8

Alteração 8
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 
2018
2019/2127(INI)

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Observa que, em 2018, o BEI 
aprovou financiamentos para grandes 
projetos de infraestruturas de gás, 
incluindo os gasodutos para a UE com 
origem no Turquemenistão e no Azerbaijão 
(Gasoduto Transanatoliano) e com origem 
na Grécia para Itália, através da Albânia e 
do Adriático (Gasoduto Transadriático); 
observa que estes investimentos foram 
incluídos na 4.ª lista de projetos de 
interesse comum cofinanciados pelo 
orçamento da UE; solicita ao BEI que 
explique, até ao final de 2020, como é que 
estes projetos serão harmonizados com os 
objetivos do Acordo de Paris;

23. Observa que, em 2018, o BEI 
aprovou financiamentos para grandes 
projetos de infraestruturas de gás, 
incluindo os gasodutos para a UE com 
origem no Turquemenistão e no Azerbaijão 
(Gasoduto Transanatoliano) e com origem 
na Grécia para Itália, através da Albânia e 
do Adriático (Gasoduto Transadriático); 
observa que estes investimentos foram 
incluídos na 4.ª lista de projetos de 
interesse comum cofinanciados pelo 
orçamento da UE; solicita ao BEI que 
explique, até ao final de 2020, como é que 
estes projetos serão harmonizados com os 
objetivos do Acordo de Paris; salienta a 
necessidade de reconhecer o papel do gás 
como uma importante tecnologia de 
transição e em termos da sua contribuição 
para a transição para a neutralidade 
climática;
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Alteração 9
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 
2018
2019/2127(INI)

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. É de opinião que, de acordo com as 
boas práticas no setor da banca comercial9, 
os financiamentos do BEI devem ser 
sujeitos a objetivos científicos e a 
compromissos ambiciosos, com o objetivo 
de eliminar progressivamente o apoio do 
BEI aos clientes cujas atividades produzem 
emissões significativas de GEE;

33. É de opinião que, de acordo com as 
boas práticas no setor da banca comercial9, 
os financiamentos do BEI devem ser 
sujeitos a objetivos científicos e a 
compromissos ambiciosos, com o objetivo 
de eliminar progressivamente o apoio do 
BEI aos projetos cujas atividades 
produzem emissões significativas de GEE;

_________________ _________________
9 O Crédit Agricole já se comprometeu a deixar de 
apoiar empresas que desenvolvam ou planeiem 
desenvolver atividades no setor do carvão. A 
política de tolerância zero do Crédit Agricole 
aplica-se a todas as empresas que desenvolvam ou 
planeiem desenvolver atividades no setor do carvão, 
desde a extração de carvão até à produção de 
energia a partir de carvão, passando pelo comércio e 
transporte de carvão.

9 O Crédit Agricole já se comprometeu a deixar de 
apoiar empresas que desenvolvam ou planeiem 
desenvolver atividades no setor do carvão. A 
política de tolerância zero do Crédit Agricole 
aplica-se a todas as empresas que desenvolvam ou 
planeiem desenvolver atividades no setor do carvão, 
desde a extração de carvão até à produção de 
energia a partir de carvão, passando pelo comércio e 
transporte de carvão.
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