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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. võtab teadmiseks, et Anatoolia 
torujuhe ja Aadria mere torujuhe, isegi kui 
need ei ole kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, on ELi energiavarustuse 
seisukohast strateegilise tähtsusega, eriti 
seoses tarnijate mitmekesistamise 
strateegiaga;

33. peab kahetsusväärseks, et 
Anatoolia torujuhe ja Aadria mere torujuhe 
ei ole kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega; võtab teadmiseks EIP 
selgituse, et neid hinnati EIP varasemate 
energialaenude andmise kriteeriumide 
(2013) alusel; juhib tähelepanu asjaolule, 
et sellist tüüpi ja sellise mastaabiga 
taristuprojektide kavandatud tööiga 
kestab tavaliselt mitu aastakümmet, kuid 
EIP CO2-jalajälje hindamisel ei võetud 
arvesse projektide kogu tööiga ega 
lõunapoolse gaasikoridori kaudu 
pumbatava gaasi mahu kavandatavast 
suurenemisest tulenevat heidet;

Or. en
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72. võtab teadmiseks halduskomitee ja 
EIP direktorite nõukogu 2021. aasta 
augusti ajakohastatud käitumisjuhendid; 
väljendab heameelt pikema ooteaja 
kehtestamise üle halduskomitee liikmetele 
(12 kuu asemel 24 kuud) ja direktorite 
nõukogu liikmetele (kuue kuu asemel 
12 kuud); märgib, et puuduvad sätted, mis 
välistaksid asepresidentide tegevuse 
järelevalve; mõistab, et see võimaldab 
saada projektides vajalikke riigipõhiseid 
eksperditeadmisi; on veendunud, et EIP 
jätkab projektide hindamist koos 
objektiivsete tehniliste, finants- ja 
majandusnäitajate jälgimisega, mis 
muudab projekti kvaliteedi otsustavaks 
teguriks selle üle otsustamisel, kas anda 
toetust või mitte;

72. võtab teadmiseks halduskomitee ja 
EIP direktorite nõukogu 2021. aasta 
augusti ajakohastatud käitumisjuhendid; 
väljendab heameelt pikema ooteaja 
kehtestamise üle halduskomitee liikmetele 
(12 kuu asemel 24 kuud) ja direktorite 
nõukogu liikmetele (kuue kuu asemel 
12 kuud); peab aga kahetsusväärseks, et 
puuduvad sätted, mis välistaksid 
asepresidentide järelevalve oma 
päritoluriigis toimuva tegevuse üle, ning 
nõuab, et seda käsitletaks järgmises 
läbivaatamises;

Or. en


