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NL In verscheidenheid verenigd NL

29.6.2022 A9-0173/1

Amendement 1
Corina Crețu, Claudiu Manda
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0173/2022
Corina Crețu
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2020
(2021/2235(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. merkt op dat de trans-Anatolische 
gaspijpleiding en de trans-Adriatische 
pijpleiding misschien niet in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, maar niettemin strategisch zijn 
voor de energievoorziening van de EU, 
met name in het licht van de strategie om 
te diversifiëren wat leveranciers betreft;

33. betreurt dat de trans-Anatolische 
aardgaspijpleiding en de trans-Adriatische 
pijpleiding niet in overeenstemming zijn 
gebracht met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs; neemt nota van 
de uitleg van de EIB dat deze zijn 
beoordeeld op basis van de vorige 
EIB-criteria voor energieleningen (2013); 
wijst erop dat infrastructuurprojecten van 
deze aard en omvang doorgaans een 
geplande operationele levensduur van 
meerdere decennia hebben, maar dat de 
EIB in haar beoordeling van de 
koolstofvoetafdruk geen rekening heeft 
gehouden met de volledige levensduur van 
de projecten, noch met de emissies als 
gevolg van de geplande toename van het 
volume gas dat door de zuidelijke 
gascorridor zal worden aangevoerd;

Or. en
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Amendement 2
Corina Crețu, Claudiu Manda
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0173/2022
Corina Crețu
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2020
(2021/2235(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. neemt kennis van de 
geactualiseerde gedragscodes van de 
directie en de raad van bestuur van de EIB 
van augustus 2021; is verheugd dat er een 
langere afkoelingsperiode is ingevoerd 
voor de leden van de directie (24 maanden 
in plaats van 12) en voor de leden van de 
raad van bestuur (12 maanden in plaats van 
6); merkt op dat er geen bepaling is die 
vicepresidenten uitsluit van toezicht op 
verrichtingen; begrijpt dat dit nodig is om 
de noodzakelijke landspecifieke 
deskundigheid voor projecten te kunnen 
bieden; is ervan overtuigd dat de EIB 
projectbeoordelingen zal blijven 
verrichten in combinatie met de 
monitoring van objectieve technische, 
financiële en economische indicatoren, 
zodat de kwaliteit van het project 
doorslaggevend is voor het besluit om al 
dan niet financiering toe te kennen;

72. neemt kennis van de 
geactualiseerde gedragscodes van de 
directie en de raad van bestuur van de EIB 
van augustus 2021; is verheugd dat er een 
langere afkoelingsperiode is ingevoerd 
voor de leden van de directie (24 maanden 
in plaats van 12) en voor de leden van de 
raad van bestuur (12 maanden in plaats van 
6);  betreurt evenwel dat er geen bepaling 
is die vicepresidenten uitsluit van toezicht 
op activiteiten in hun land van herkomst, 
en dringt erop aan dat dit bij de volgende 
herziening wordt verholpen;

Or. en


