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Alteração 1
Corina Crețu, Claudiu Manda
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0173/2022
Corina Crețu
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - Relatório anual de 
2020
2021/2235(INI)

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Assinala que, mesmo que o 
gasoduto transanatoliano e o gasoduto 
transadriático não estejam alinhados com 
os objetivos do Acordo de Paris, são 
estratégicos para o aprovisionamento 
energético, em particular no âmbito da 
estratégia de diversificação de 
fornecedores;

33. Lamenta que o gasoduto 
transanatoliano e o gasoduto transadriático 
não estejam alinhados com os objetivos do 
Acordo de Paris; regista a explicação do 
BEI, segundo a qual estes foram 
avaliados à luz dos anteriores critérios de 
concessão de empréstimos do BEI no 
setor da energia (2013); salienta que os 
projetos de infraestruturas deste tipo e 
desta dimensão têm normalmente uma 
vida operacional de várias décadas, no 
entanto, a avaliação por parte do BEI da 
pegada de carbono não teve em 
consideração o ciclo de vida completo dos 
projetos, nem as emissões resultantes do 
aumento previsto do volume de gás 
bombeado através do Corredor 
Meridional de Gás;
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Alteração 2
Corina Crețu, Claudiu Manda
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0173/2022
Corina Crețu
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Proposta de resolução
N.º 72

Proposta de resolução Alteração

72. Regista os códigos de conduta do 
Comité Executivo e do Conselho de 
Administração, atualizados em agosto de 
2021;  congratula-se com a introdução de 
um período de incompatibilidade mais 
longo para os membros do Conselho 
Executivo (24 meses em vez de 12) e para 
os membros do Conselho de Administração 
(12 meses em vez de 6);  observa a 
ausência de uma disposição que impeça os 
vice-presidentes de assumirem a 
supervisão das operações;  entende que tal 
permite a necessária especialização de 
cada país em projetos;  está convicto de 
que o BEI continuará a proceder à 
avaliação dos projetos, juntamente com o 
acompanhamento de indicadores técnicos, 
financeiros e económicos objetivos, que 
tornam a qualidade do projeto o fator 
determinante para decidir da concessão 
ou não de financiamento;

72. Regista os códigos de conduta 
atualizados do Comité Executivo e do 
Conselho de Administração, de agosto de 
2021; congratula-se com a introdução de 
um período de incompatibilidade mais 
longo para os membros do Conselho 
Executivo (24 meses em vez de 12) e para 
os membros do Conselho de Administração 
(12 meses em vez de 6); lamenta, porém, a 
ausência de uma disposição que impeça 
que os vice-presidentes sejam 
responsáveis pela supervisão das 
operações no seu país de origem e insiste 
em que tal seja retificado na próxima 
revisão;
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