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Ändringsförslag 8
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet noterar att EIB 
under 2018 godkände finansieringen av 
stora gasinfrastrukturprojekt, inklusive 
gasledningar till EU från Turkmenistan och 
Azerbajdzjan (naturgasledningen genom 
Anatolien) och från Grekland till Italien via 
Albanien och Adriatiska havet (den 
transadriatiska gasledningen). Parlamentet 
noterar att dessa investeringar ingick i den 
fjärde förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse som samfinansieras 
från EU:s budget. Parlamentet uppmanar 
EIB att förklara hur dessa projekt kommer 
att anpassas till målen i Parisavtalet före 
utgången av 2020.

23. Europaparlamentet noterar att EIB 
under 2018 godkände finansieringen av 
stora gasinfrastrukturprojekt, inklusive 
gasledningar till EU från Turkmenistan och 
Azerbajdzjan (naturgasledningen genom 
Anatolien) och från Grekland till Italien via 
Albanien och Adriatiska havet (den 
transadriatiska gasledningen). Parlamentet 
noterar att dessa investeringar ingick i den 
fjärde förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse som samfinansieras 
från EU:s budget. Parlamentet uppmanar 
EIB att förklara hur dessa projekt kommer 
att anpassas till målen i Parisavtalet före 
utgången av 2020. Parlamentet betonar 
behovet av att erkänna gasens roll, både 
som en viktig överbryggningsteknik och 
när det gäller dess bidrag till 
omställningen till klimatneutralitet.
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Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet anser att EIB:s 
finansiering bör underställas vetenskapliga 
mål och ambitiösa åtaganden, i syfte att 
fasa ut stödet till kunder vars verksamhet 
leder till stora växthusgasutsläpp, i linje 
med bästa praxis i den kommersiella 
banksektorn9.

__________________
9 Crédit Agricole har åtagit sig att inte 
längre stödja företag som utvecklar eller 
planerar att utveckla verksamhet inom 
kolsektorn. Crédit Agricoles 
nolltoleranspolitik gäller för alla företag 
som utvecklar eller planerar att utveckla 
verksamhet inom kolsektorn, vilket 
omfattar såväl kolbrytning och 
elproduktion som handel och transport.
9 

33. Europaparlamentet anser att EIB:s 
finansiering bör underställas vetenskapliga 
mål och ambitiösa åtaganden, i syfte att 
fasa ut stödet till projekt vars verksamhet 
leder till stora växthusgasutsläpp, i linje 
med bästa praxis i den kommersiella 
banksektorn9.

__________________
9 Crédit Agricole har åtagit sig att inte 
längre stödja företag som utvecklar eller 
planerar att utveckla verksamhet inom 
kolsektorn. Crédit Agricoles 
nolltoleranspolitik gäller för alla företag 
som utvecklar eller planerar att utveckla 
verksamhet inom kolsektorn, vilket 
omfattar såväl kolbrytning och 
elproduktion som handel och transport.
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