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33. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Transanatolijos gamtinių dujų dujotiekis ir 
Transadrijos dujotiekis nėra suderinti su 
Paryžiaus susitarimo tikslais, bet jie yra 
strategiškai svarbūs ES energijos 
tiekimui, visų pirma, atsižvelgiant į tiekėjų 
įvairinimo strategiją;

33. apgailestauja, kad Transanatolijos 
gamtinių dujų dujotiekis ir Transadrijos 
dujotiekis nėra suderinti su Paryžiaus 
susitarimo tikslais; atkreipia dėmesį į EIB 
paaiškinimą, kad jie buvo įvertinti pagal 
ankstesnius EIB skolinimo energetikos 
srityje kriterijus (2013 m.); atkreipia 
dėmesį į tai, kad tokio pobūdžio ir masto 
infrastruktūros projektai paprastai 
planuojami vykdyti keletą dešimtmečių, 
tačiau EIB anglies dioksido išmetimo 
rodiklio vertinime neatsižvelgiama nei į 
visą projektų įgyvendinimo laikotarpį, nei 
į išmetamą teršalų kiekį, susijusį su 
numatomu dujų kiekio, tiekiamo pietiniu 
dujų koridoriumi, didinimu;
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72. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021 m. 
rugpjūčio mėn. atnaujinti Valdymo 
komiteto ir Direktorių valdybos elgesio 
kodeksai; palankiai vertina tai, kad 
nustatytas ilgesnis veiklos pertraukos 
laikotarpis Valdymo komiteto nariams (24 
mėnesiai vietoj 12 mėnesių) ir Direktorių 
valdybos nariams (12 mėnesių vietoj 6 
mėnesių); pažymi, kad nėra nuostatos dėl 
draudimo pirmininko pavaduotojams 
dalyvauti prižiūrint operacijas; supranta, 
kad tai suteikia galimybę gauti būtiną su 
konkrečia šalimi susijusią ekspertines 
žinias vykdant projektus; yra įsitikinęs, 
kad EIB ir toliau vertins projektus kartu 
stebėdamas objektyvius techninius, 
finansinius ir ekonominius rodiklius, taigi 
projekto kokybė bus lemiamas veiksnys 
sprendžiant, ar skirti finansavimą, ar ne;

72. atkreipia dėmesį į 2021 m. 
rugpjūčio mėn. atnaujintus Valdymo 
komiteto ir Direktorių valdybos elgesio 
kodeksus; palankiai vertina tai, kad 
nustatytas ilgesnis veiklos pertraukos 
laikotarpis Valdymo komiteto nariams (24 
mėnesiai vietoj 12 mėnesių) ir Direktorių 
valdybos nariams (12 mėnesių vietoj 6 
mėnesių); vis dėlto apgailestauja, kad nėra 
nuostatos, pagal kurią pirmininko 
pavaduotojai negalėtų prižiūrėti veiklos 
savo kilmės šalyse, ir primygtinai 
reikalauja, kad į tai būtų atsižvelgta 
atliekant kitą peržiūrą;

Or. en


