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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

29.6.2022 A9-0173/1

Poprawka 1
Corina Crețu, Claudiu Manda
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A9-0173/2022
Corina Crețu
Kontrola działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego – sprawozdanie 
roczne za 2020 r.
2021/2235(INI)

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. zauważa, że gazociąg 
transanatolijski i gazociąg transadriatycki – 
nawet jeśli nie są zgodne z celami 
porozumienia paryskiego – mają 
strategiczne znaczenie dla dostaw energii 
do UE, zwłaszcza pod względem strategii 
dywersyfikacji dostawców;

33. wyraża ubolewanie, że gazociąg 
transanatolijski i gazociąg transadriatycki 
nie są zgodne z celami porozumienia 
paryskiego; przyjmuje do wiadomości 
wyjaśnienie EBI, że gazociągi te zostały 
wycenione na podstawie uprzednio 
obowiązujących kryteriów EBI w zakresie 
kredytowania energetyki (2013); zwraca 
uwagę, że planowany okres eksploatacji 
projektów infrastrukturalnych tego typu i 
o takiej skali wynosi zwykle kilkadziesiąt 
lat, a ocena śladu węglowego przez EBI 
nie uwzględniała pełnego cyklu życia 
projektów ani emisji wynikających z 
planowanego wzrostu ilości gazu 
płynącego przez południowy korytarz 
gazowy;
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Projekt rezolucji
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72. przyjmuje do wiadomości 
zaktualizowane kodeksy postępowania 
Komitetu Zarządzającego i Rady 
Dyrektorów EBI z sierpnia 2021 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
dłuższego okresu czasowego zakazu 
pełnienia określonych funkcji przez 
członków Komitetu Zarządzającego (24 
miesiące zamiast 12) oraz dla członków 
Rady Dyrektorów (12 miesięcy zamiast 6); 
zauważa, że nie istnieje przepis 
wykluczający wiceprezesów z nadzoru nad 
operacjami; rozumie, że pozwala to na 
uzyskanie niezbędnej wiedzy 
specjalistycznej na temat poszczególnych 
krajów w zakresie projektów; jest 
przekonany, że EBI będzie nadal 
przeprowadzał ocenę projektów w oparciu 
o monitorowanie obiektywnych 
wskaźników technicznych, finansowych i 
gospodarczych, tak by jakość projektu 
stała się czynnikiem decydującym o 
przyznaniu lub nieprzyznaniu 
finansowania;

72. przyjmuje do wiadomości 
zaktualizowane kodeksy postępowania 
Komitetu Zarządzającego i Rady 
Dyrektorów EBI z sierpnia 2021 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
dłuższego okresu czasowego zakazu 
pełnienia określonych funkcji przez 
członków Komitetu Zarządzającego (24 
miesiące zamiast 12) oraz dla członków 
Rady Dyrektorów (12 miesięcy zamiast 6); 
ubolewa jednak, że nie istnieje przepis 
wykluczający wiceprezesów z nadzoru nad 
operacjami w ich krajach pochodzenia, i 
nalega, aby kwestię tę uwzględniono w 
następnym przeglądzie;
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