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33. επισημαίνει ότι ο αγωγός φυσικού 
αερίου TANAP (Trans Anatolian Natural 
Gas Pipeline) και ο Διαδριατικός Αγωγός 
(Trans Adriatic Pipeline, TAP), ακόμη και 
αν δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, 
είναι στρατηγικής σημασίας για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ και από 
άποψη στρατηγικής για τη 
διαφοροποίηση των προμηθευτών·

33. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο Αγωγός φυσικού αερίου 
Ανατολίας και ο Αδριατικός αγωγός 
φυσικού αερίου δεν ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού· λαμβάνει υπό σημείωση την 
εξήγηση της ΕΤΕπ ότι αξιολογήθηκαν 
βάσει των προηγούμενων κριτηρίων 
δανειοδότησης της ΕΤΕπ στον τομέα της 
ενέργειας (2013)· επισημαίνει ότι, αν και 
τα έργα υποδομών αυτού του είδους και 
και αυτής της κλίμακας έχουν συνήθως 
προγραμματισμένη επιχειρησιακή 
διάρκεια αρκετών δεκαετιών, η εκτίμηση 
του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΤΕπ 
δεν έλαβε υπόψη την πλήρη διάρκεια 
ζωής των έργων ούτε συνυπολόγισε τις 
εκπομπές που προκύπτουν από τη 
σχεδιαζόμενη αύξηση του όγκου του 
φυσικού αερίου που αντλείται από τον 
Νότιο διάδρομο μεταφοράς φυσικού 
αερίου·
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72. λαμβάνει υπό σημείωση τους 
επικαιροποιημένους κώδικες δεοντολογίας 
της επιτροπής διαχείρισης και του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ του 
Αυγούστου 2021· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη θέσπιση 
μεγαλύτερης περιόδου αναμονής για τα 
μέλη της επιτροπής διαχείρισης (24 μήνες 
αντί για 12) και για τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου (12 μήνες αντί για 
6)· επισημαίνει ότι δεν υπάρχει διάταξη 
που να αποκλείει τους αντιπροέδρους από 
την εποπτεία επιχειρήσεων· κατανοεί ότι 
αυτό προσφέρει την αναγκαία ειδική ανά 
χώρα εξειδίκευση σε έργα· είναι 
πεπεισμένο ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
συνεχίσει τις αξιολογήσεις έργων με βάση 
αντικειμενικούς τεχνικούς, 
χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς 
δείκτες, αποφασίζοντας με γνώμονα την 
ποιότητα του εκάστοτε έργου αν θα 
χορηγηθεί χρηματοδότηση ή όχι·

72. λαμβάνει υπό σημείωση τους 
επικαιροποιημένους κώδικες δεοντολογίας 
της επιτροπής διαχείρισης και του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ του 
Αυγούστου 2021· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη θέσπιση 
μεγαλύτερης περιόδου αναμονής για τα 
μέλη της επιτροπής διαχείρισης (24 μήνες 
αντί για 12) και για τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου (12 μήνες αντί για 
6)· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά 
του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάταξη 
που να αποκλείει τους αντιπροέδρους από 
την εποπτεία επιχειρήσεων στις χώρες 
καταγωγής τους, και επιμένει ότι το 
ζήτημα αυτό πρέπει να διευθετηθεί στο 
πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης·
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