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Prijedlog rezolucije
Stavak 33.

Prijedlog rezolucije Izmjena

33. napominje da, iako transanatolijski 
plinovod za prirodni plin i transjadranski 
plinovod nisu usklađeni s ciljevima 
Pariškog sporazuma, strateški su važni za 
opskrbu energijom EU-a, posebno u 
okviru strategije za diversifikaciju 
dobavljača;

33. žali zbog toga što transanatolijski 
plinovod za prirodni plin i transjadranski 
plinovod nisu usklađeni s ciljevima 
Pariškog sporazuma; prima na znanje 
objašnjenje EIB-a da su ocijenjeni prema 
prethodnim kriterijima EIB-a za 
kreditiranje u području energije (2013.); 
ističe da infrastrukturni projekti te vrste i 
razmjera obično imaju planirani 
operativni vijek od nekoliko desetljeća, no 
u procjeni ugljičnog otiska EIB-a nije 
uzet u obzir cijeli životni vijek projekata 
niti su uzete u obzir emisije koje proizlaze 
iz planiranog povećanja količine plina 
koji prolazi kroz južni plinski koridor;
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Prijedlog rezolucije
Stavak 72.

Prijedlog rezolucije Izmjena

72. prima na znanje ažurirane kodekse 
ponašanja Upravljačkog odbora i 
Upravnog vijeća EIB-a iz kolovoza 2021.; 
pozdravlja uvođenje duljeg razdoblja 
mirovanja za članove Upravljačkog odbora 
(24 mjeseca umjesto 12 mjeseci) i za 
članove Upravnog vijeća (12 mjeseci 
umjesto 6 mjeseci); napominje da ne 
postoji odredba kojom bi se 
potpredsjednike isključilo iz nadzora nad 
operacijama; razumije da to omogućuje 
potrebnu stručnost za projekte na razini 
pojedine zemlje; uvjeren je da će EIB 
nastaviti ocjenjivati projekte uz praćenje 
objektivnih tehničkih, financijskih i 
ekonomskih pokazatelja, zahvaljujući 
čemu će kvaliteta projekta postati 
odlučujući čimbenik u odluci o tome hoće 
li se odobriti financiranje;

72. prima na znanje ažurirane kodekse 
ponašanja Upravljačkog odbora i 
Upravnog vijeća EIB-a iz kolovoza 2021.; 
pozdravlja uvođenje duljeg razdoblja 
mirovanja za članove Upravljačkog odbora 
(24 mjeseca umjesto 12 mjeseci) i za 
članove Upravnog vijeća (12 mjeseci 
umjesto 6 mjeseci); međutim, žali zbog 
toga što ne postoji odredba kojom bi se 
potpredsjednike isključilo iz nadzora nad 
operacijama u njihovim zemljama 
podrijetla i ustraje u tome da se to pitanje 
razmotri u sljedećoj reviziji;
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