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Grozījums Nr. 1
Corina Crețu, Claudiu Manda
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0173/2022
Corina Crețu
2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2021/2235(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. ņem vērā, ka Transanatolijas 
dabasgāzes cauruļvads un Adrijas jūras 
cauruļvads, pat ja tie nav saskaņoti ar 
Parīzes nolīguma mērķiem, ir stratēģiski 
svarīgi ES energoapgādē, jo īpaši 
attiecībā uz piegādātāju dažādošanas 
stratēģiju;

33. pauž nožēlu par to, ka 
Transanatolijas dabasgāzes cauruļvada un 
Adrijas jūras cauruļvada darbība nav 
saskaņota ar Parīzes nolīguma mērķiem; 
pieņem zināšanai EIB skaidrojumu, ka tie 
tika novērtēti saskaņā ar iepriekšējiem 
EIB aizdevumu kritērijiem enerģētikas 
jomā (2013. gads); norāda, ka šāda veida 
un mēroga infrastruktūras projektu 
plānotais darbības laiks parasti ir vairākas 
desmitgades, tomēr EIB oglekļa dioksīda 
pēdas novērtējumā netika ņemts vērā ne 
viss projektu ekspluatācijas laiks, ne 
emisijas, ko rada plānotais gāzes apjoma 
pieaugums Dienvidu gāzes koridorā;
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Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. pieņem zināšanai Vadības 
komitejas un EIB Direktoru padomes 
2021. gada augusta atjauninātos rīcības 
kodeksus; atzinīgi vērtē to, ka ir ieviests 
ilgāks nogaidīšanas periods Vadības 
komitejas locekļiem (12 mēnešu vietā — 
24 mēneši) un Direktoru padomes 
locekļiem (6 mēnešu vietā — 12 mēneši); 
norāda, ka nav noteikumu, kas liegtu 
priekšsēdētāja vietniekiem veikt operāciju 
pārraudzību; saprot, ka tas dod iespēju 
projektos iegūt nepieciešamās speciālās 
zināšanas par konkrētām valstīm; pauž 
pārliecību, ka EIB turpinās veikt projektu 
novērtēšanu līdztekus objektīvu tehnisko, 
finansiālo un ekonomisko rādītāju 
uzraudzībai, padarot projekta kvalitāti par 
noteicošo faktoru, lemjot par finansējuma 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu;

72. pieņem zināšanai Vadības 
komitejas un EIB Direktoru padomes 
2021. gada augusta atjauninātos rīcības 
kodeksus; atzinīgi vērtē to, ka ir ieviests 
ilgāks nogaidīšanas periods Vadības 
komitejas locekļiem (12 mēnešu vietā — 
24 mēneši) un Direktoru padomes 
locekļiem (6 mēnešu vietā — 12 mēneši); 
tomēr pauž nožēlu par to, ka nav 
noteikumu, kas liegtu priekšsēdētāja 
vietniekiem pārraudzīt darbības viņu 
izcelsmes valstīs, un uzstāj, ka šis 
jautājums ir jārisina nākamajā 
pārskatīšanas reizē;

Or. en


