
AM\1259357MT.docx PE733.794v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

29.6.2022 A9-0173/1

Emenda 1
Corina Crețu, Claudiu Manda
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0173/2022
Corina Crețu
Il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2020
2021/2235(INI)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jieħu nota li l-Pipeline tal-Gass 
Naturali Trans-Anatoljan u l-Pipeline 
Trans-Adrijatiku, anke jekk mhumiex 
allinjati mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, 
huma strateġiċi għall-provvista tal-
enerġija tal-UE, speċjalment f'termini tal-
istrateġija għad-diversifikazzjoni tal-
fornituri;

33. Jiddispjaċih li l-Pipeline tal-Gass 
Naturali Trans-Anatoljan u l-Pipeline 
Trans-Adrijatiku mhumiex allinjati mal-
għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi; jieħu nota 
tal-ispjegazzjoni tal-BEI li dawn ġew 
ivvalutati skont il-kriterji preċedenti ta' 
self tal-enerġija tal-BEI (2013); 
jirrimarka li l-proġetti infrastrutturali ta' 
dan it-tip u ta' din l-iskala tipikament 
għandhom ħajja operattiva ppjanata ta' 
diversi deċennji, iżda l-valutazzjoni tal-
impronta tal-karbonju tal-BEI la qieset it-
tul ta' ħajja sħiħ tal-proġetti, u lanqas ma 
qieset l-emissjonijiet li jirriżultaw miż-
żieda ppjanata fil-volum ta' gass 
ippompjat permezz tal-Kuritur tal-Gass 
tan-Nofsinhar;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 72

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

72. Jieħu nota tal-kodiċijiet ta' kondotta 
aġġornati tal-Kumitat ta' Tmexxija u tal-
Bord tad-Diretturi tal-BEI ta' 
Awwissu 2021; jilqa' l-introduzzjoni ta' 
perjodu itwal ta' preklużjoni għall-membri 
tal-Kumitat ta' Tmexxija (24 xahar minflok 
12-il xahar) u għall-membri tal-Bord tad-
Diretturi (12-il xahar minflok sitt xhur); 
jinnota li ma hemm l-ebda dispożizzjoni li 
teskludi lill-viċi presidenti milli 
jissorveljaw l-operazzjonijiet; jifhem li 
dan jippermetti l-għarfien espert meħtieġ 
speċifiku għall-pajjiż fil-proġetti; jinsab 
konvint li l-BEI se jkompli jwettaq 
valutazzjoni tal-proġetti flimkien ma' 
indikaturi oġġettivi tekniċi, finanzjarji u 
ekonomiċi, li jagħmlu l-kwalità tal-proġett 
il-fattur deċiżiv biex jiddeċiedi jekk 
jagħtix finanzjament jew le;

72. Jieħu nota tal-kodiċijiet ta' kondotta 
aġġornati tal-Kumitat ta' Tmexxija u tal-
Bord tad-Diretturi ta' Awwissu 2021; jilqa' 
l-introduzzjoni ta' perjodu itwal ta' 
preklużjoni għall-membri tal-Kumitat ta' 
Tmexxija (24 xahar minflok 12-il xahar) u 
għall-membri tal-Bord tad-Diretturi (12-
il xahar minflok sitt xhur); jiddispjaċih, 
madankollu, li ma hemm l-ebda 
dispożizzjoni li teskludi lill-viċi presidenti 
milli jissorveljaw l-operazzjonijiet fil-
pajjiżi ta' oriġini tagħhom u jinsisti li din 
tiġi indirizzata fir-reviżjoni li jmiss;
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