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Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. noterer sig, at selv om den 
transanatolske naturgasrørledning og den 
transadriatiske rørledning ikke er i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, er de af strategisk betydning 
for EU's energiforsyning, navnlig med 
hensyn til strategien for diversificering af 
leverandører;

33. beklager, at den transanatolske 
naturgasrørledning og den transadriatiske 
rørledning ikke er i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen; noterer sig EIB's 
forklaring om, at de blev vurderet i 
henhold til EIB's tidligere kriterier for 
långivning på energiområdet (2013); 
påpeger, at infrastrukturprojekter af 
denne art og størrelse typisk har en 
planlagt driftslevetid på flere årtier, men 
at EIB's vurdering af CO2-fodaftrykket 
hverken tog hensyn til projekternes fulde 
levetid eller tog højde for emissioner som 
følge af den planlagte stigning i mængden 
af gas, der pumpes gennem den sydlige 
gaskorridor;

Or. en
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Punkt 72

Forslag til beslutning Ændringsforslag

72. noterer sig direktionens og EIB's 
bestyrelses ajourførte adfærdskodekser fra 
august 2021; glæder sig over indførelsen af 
en længere afkølingsperiode for 
medlemmerne af direktionen (24 måneder i 
stedet for 12) og for medlemmerne af 
bestyrelsen (12 måneder i stedet for 6); 
bemærker, at der ikke findes nogen 
bestemmelse, der udelukker næstformænd 
fra at føre tilsyn med operationer; forstår, 
at dette giver mulighed for den 
nødvendige landespecifikke ekspertise i 
projekter; er overbevist om, at EIB fortsat 
vil foretage projektevaluering sammen 
med overvågning af objektive tekniske, 
finansielle og økonomiske indikatorer, 
hvilket gør projektets kvalitet til en 
afgørende faktor for beslutningen om at 
yde finansiering eller ej;

72. noterer sig direktionens og EIB's 
bestyrelses ajourførte adfærdskodekser fra 
august 2021; glæder sig over indførelsen af 
en længere afkølingsperiode for 
medlemmerne af direktionen (24 måneder i 
stedet for 12) og for medlemmerne af 
bestyrelsen (12 måneder i stedet for 6); 
beklager imidlertid, at der ikke findes 
nogen bestemmelse, der udelukker 
næstformænd fra at føre tilsyn med 
operationer i deres oprindelseslande, og 
insisterer på, at dette emne tages op i 
forbindelse med den næste revision;

Or. en


