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1.7.2020 A9-0118/8

Pozmeňujúci návrh 8
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
v mene skupiny PPE

Správa A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. konštatuje, že EIB v roku 2018 
schválila financovanie veľkých projektov 
plynárenskej infraštruktúry vrátane 
plynovodov do EÚ z Turkménska a 
Azerbajdžanu (Transanatolský plynovod) a 
z Grécka do Talianska cez Albánsko a 
Jadranské more (Transjadranský 
plynovod); konštatuje, že tieto investície 
boli zahrnuté do 4. zoznamu projektov 
spoločného záujmu spolufinancovaných z 
rozpočtu EÚ; vyzýva EIB, aby vysvetlila, 
ako budú tieto projekty zosúladené s 
cieľmi Parížskej dohody do konca roka 
2020;

23. konštatuje, že EIB v roku 2018 
schválila financovanie veľkých projektov 
plynárenskej infraštruktúry vrátane 
plynovodov do EÚ z Turkménska a 
Azerbajdžanu (Transanatolský plynovod) a 
z Grécka do Talianska cez Albánsko a 
Jadranské more (Transjadranský 
plynovod); konštatuje, že tieto investície 
boli zahrnuté do 4. zoznamu projektov 
spoločného záujmu spolufinancovaných z 
rozpočtu EÚ; vyzýva EIB, aby vysvetlila, 
ako budú tieto projekty zosúladené s 
cieľmi Parížskej dohody do konca roka 
2020; zdôrazňuje, že je potrebné uznať 
úlohu plynu ako dôležitej premosťujúcej 
technológie a z hľadiska jeho prínosu k 
prechodu na klimatickú neutralitu;
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1.7.2020 A9-0118/9

Pozmeňujúci návrh 9
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
v mene skupiny PPE

Správa A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zastáva názor, že financovanie EIB 
by sa malo riadiť ambicióznymi vedeckými 
cieľmi a záväzkami, aby sa postupne 
ukončila podpora klientov, ktorých činnosť 
spôsobuje vysokú úroveň emisií 
skleníkových plynov, v súlade s najlepšími 
postupmi v komerčnom bankovom 
sektore9;

__________________
9 Spoločnosť Crédit Agricole sa zaviazala, 
že už nebude podporovať podniky, ktoré 
rozvíjajú alebo plánujú rozvíjať činnosti v 
uhoľnom odvetví. Politika spoločnosti 
Crédit Agricole, pokiaľ ide o nulovú 
toleranciu, sa uplatňuje na všetky podniky, 
ktoré vyvíjajú alebo plánujú rozvíjať svoje 
činnosti v uhoľnom odvetví, od ťažby uhlia 
a výroby energie až po obchodovanie s 
uhlím a jeho prepravu.
9 

33. zastáva názor, že financovanie EIB 
by sa malo riadiť ambicióznymi vedeckými 
cieľmi a záväzkami, aby sa postupne 
ukončila podpora projektov, ktorých 
činnosť spôsobuje vysokú úroveň emisií 
skleníkových plynov, v súlade s najlepšími 
postupmi v komerčnom bankovom 
sektore9;

__________________
9 Spoločnosť Crédit Agricole sa zaviazala, 
že už nebude podporovať podniky, ktoré 
rozvíjajú alebo plánujú rozvíjať činnosti v 
uhoľnom odvetví. Politika spoločnosti 
Crédit Agricole, pokiaľ ide o nulovú 
toleranciu, sa uplatňuje na všetky podniky, 
ktoré vyvíjajú alebo plánujú rozvíjať svoje 
činnosti v uhoľnom odvetví, od ťažby uhlia 
a výroby energie až po obchodovanie s 
uhlím a jeho prepravu.
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