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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da je EIB v letu 2018 
odobrila financiranje velikih plinskih 
infrastrukturnih projektov, vključno s 
plinovodom do EU iz Turkmenistana in 
Azerbajdžana (Transanatolijski plinovod) 
ter iz Grčije do Italije prek Albanije in 
Jadranskega morja (Čezjadranski 
plinovod); ugotavlja, da so bile te naložbe 
uvrščene na 4. seznam projektov skupnega 
interesa, ki se sofinancirajo iz proračuna 
EU; poziva EIB, naj razloži, kako se bodo 
ti projekti uskladili s cilji Pariškega 
sporazuma do konca leta 2020;

23. ugotavlja, da je EIB v letu 2018 
odobrila financiranje velikih plinskih 
infrastrukturnih projektov, vključno s 
plinovodom do EU iz Turkmenistana in 
Azerbajdžana (Transanatolijski plinovod) 
ter iz Grčije do Italije prek Albanije in 
Jadranskega morja (Čezjadranski 
plinovod); ugotavlja, da so bile te naložbe 
uvrščene na 4. seznam projektov skupnega 
interesa, ki se sofinancirajo iz proračuna 
EU; poziva EIB, naj razloži, kako se bodo 
ti projekti uskladili s cilji Pariškega 
sporazuma do konca leta 2020; poudarja, 
da je treba priznati pomen plina kot 
pomembne premostitvene tehnologije, pa 
tudi z vidika njegovega prispevka k 
prehodu na podnebno nevtralnost;
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33. meni, da bi morali za financiranje 
EIB v skladu z dobro prakso v sektorju 
komercialnega bančništva9 veljati 
ambiciozni znanstveni cilji in zaveze, da bi 
postopno ukinili podporo strankam, 
katerih dejavnost povzroča znatne emisije 
toplogrednih plinov;

__________________
9 Banka Crédit Agricole se je zavezala, da 
ne bo več podpirala podjetij, ki razvijajo ali 
načrtujejo razvoj dejavnosti v sektorju 
premoga. Politika ničelne tolerance Crédit 
Agricole velja za vsa podjetja, ki razvijajo 
ali načrtujejo razvoj dejavnosti v sektorju 
premoga, od pridobivanja premoga in 
proizvodnje električne energije iz njega, do 
trgovine in prevoza.
9 

33. meni, da bi morali za financiranje 
EIB v skladu z dobro prakso v sektorju 
komercialnega bančništva9 veljati 
ambiciozni znanstveni cilji in zaveze, da bi 
postopno ukinili podporo projektom, 
katerih dejavnost povzroča znatne emisije 
toplogrednih plinov;

__________________
9 Banka Crédit Agricole se je zavezala, da 
ne bo več podpirala podjetij, ki razvijajo ali 
načrtujejo razvoj dejavnosti v sektorju 
premoga. Politika ničelne tolerance Crédit 
Agricole velja za vsa podjetja, ki razvijajo 
ali načrtujejo razvoj dejavnosti v sektorju 
premoga, od pridobivanja premoga in 
proizvodnje električne energije iz njega, do 
trgovine in prevoza.
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