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Изменение 1
Корина Крецу, Клаудиу Манда
от името на групата S&D

Доклад A9-0173/2022
Корина Крецу
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2020 г.
(2021/2235(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. отбелязва, че Трансанадолският 
газопровод и Трансадриатическият 
газопровод, дори и да не са приведени в 
съответствие с целите на Парижкото 
споразумение, са стратегически за 
енергийните доставки на ЕС, особено 
по отношение на стратегията за 
диверсификация на доставчиците;

33. изразява съжаление, че 
Трансанадолският газопровод и 
Трансадриатическият газопровод не са 
приведени в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение; отбелязва 
обяснението на ЕИБ, че те са били 
оценени съгласно предишните 
критерии на ЕИБ за отпускане на 
заеми в областта на енергетиката 
(2013 г.); посочва, че 
инфраструктурните проекти от 
този вид и мащаб обикновено имат 
планиран експлоатационен живот от 
няколко десетилетия, но в оценката 
на въглеродния отпечатък на ЕИБ 
нито се взема предвид пълният 
жизнен цикъл на проектите, нито се 
отчитат емисиите, произтичащи от 
планираното увеличаване на обема на 
изпомпвания газ през южния газов 
коридор;
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Изменение 2
Корина Крецу, Клаудиу Манда
от името на групата S&D

Доклад A9-0173/2022
Корина Крецу
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2020 г.
(2021/2235(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 72

Предложение за резолюция Изменение

72. отбелязва актуализираните 
кодекси за поведение на Управителния 
комитет и на Съвета на директорите на 
ЕИБ от август 2021 г.; приветства 
въвеждането на по-дълъг период на 
прекъсване за членовете на 
Управителния комитет (24 месеца 
вместо 12) и за членовете на Съвета на 
директорите (12 месеца вместо 6);  
отбелязва, че няма разпоредба, която 
изключва заместник-председателите от 
надзора на операциите; разбира, че 
това позволява да се придобие 
необходимият специфичен за всяка 
държава експертен опит в 
проектите; изразява убеждение, че 
ЕИБ ще продължи да извършва оценка 
на проектите наред с мониторинга на 
обективни технически, финансови и 
икономически показатели, като 
превръща качеството на проекта в 
решаващ фактор при вземането на 
решение дали да се отпусне 
финансиране;

72. отбелязва актуализираните 
кодекси за поведение на Управителния 
комитет и на Съвета на директорите на 
ЕИБ от август 2021 г.; приветства 
въвеждането на по-дълъг период на 
прекъсване за членовете на 
Управителния комитет (24 месеца 
вместо 12)  и за членовете на Съвета на 
директорите (12 месеца вместо 6); 
изразява съжаление, обаче, че няма 
разпоредба, която изключва заместник-
председателите от надзора на 
операциите в техните държави на 
произход, и настоява този въпрос да 
бъде разгледан в следващия преглед;
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