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Pozměňovací návrh 1
Corina Crețu, Claudiu Manda
za skupinu S&D

Zpráva A9-0173/2022
Corina Crețu
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020
(2021/2235(INI))

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí, že transanatolský 
plynovod a transjadranský plynovod, i když 
nejsou v souladu s cíli Pařížské dohody, 
mají strategický význam pro dodávky 
energie do EU, zejména pokud jde o 
strategii diverzifikace dodavatelů;

33. vyjadřuje politování nad tím, že 
transanatolský plynovod a transjadranský 
plynovod nejsou v souladu s cíli Pařížské 
dohody; bere na vědomí vysvětlení EIB, že 
plynovody byly posuzovány podle 
předchozích úvěrových kritérií EIB 
v oblasti energetiky (2013); poukazuje na 
to, že infrastrukturní projekty tohoto 
druhu a rozsahu mívají obvykle 
plánovanou provozní životnost několik 
desetiletí, avšak posouzení EIB zaměřené 
na uhlíkovou stopu nezohlednilo celé 
životní cykly projektů ani emise 
vyplývající z plánovaného zvýšení objemu 
plynu procházejícího jižním koridorem 
pro přepravu plynu;
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Pozměňovací návrh 2
Corina Crețu, Claudiu Manda
za skupinu S&D

Zpráva A9-0173/2022
Corina Crețu
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020
(2021/2235(INI))

Návrh usnesení
Bod 72

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72. bere na vědomí aktualizované 
kodexy chování řídícího výboru a správní 
rady EIB ze srpna 2021; vítá zavedení 
delšího přechodného období po skončení 
funkce pro členy řídícího výboru (24 
měsíců namísto 12) a pro členy správní 
rady (12 měsíců namísto 6); konstatuje, že 
neexistuje žádné ustanovení, které by 
vylučovalo místopředsedy z dohledu nad 
operacemi; je si vědom toho, že díky tomu 
je možné zajistit nezbytné odborné znalosti 
týkající se jednotlivých zemí v rámci 
projektů; je přesvědčen, že EIB bude i 
nadále provádět hodnocení projektů 
společně s monitorováním objektivních 
technických, finančních a hospodářských 
ukazatelů, díky nimž se kvalita projektu 
stane rozhodujícím faktorem při 
rozhodování o poskytnutí finančních 
prostředků;

72. bere na vědomí aktualizované 
kodexy chování řídícího výboru a správní 
rady EIB ze srpna 2021; vítá zavedení 
delšího přechodného období po skončení 
funkce pro členy řídícího výboru (24 
měsíců namísto 12) a pro členy správní 
rady (12 měsíců namísto 6); vyjadřuje však 
politování nad tím, že chybí ustanovení, 
které by vylučovalo místopředsedy z 
dohledu nad operacemi v jejich zemích 
původu, a trvá na tom, že  touto záležitostí 
je třeba vyřešit při příštím přezkumu;
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