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Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020
(2021/2235(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. ia act de faptul că gazoductul 
transanatolian și gazoductul transadriatic, 
chiar dacă nu sunt aliniate la obiectivele 
Acordului de la Paris, sunt strategice 
pentru aprovizionarea cu energie a UE, în 
special din perspectiva strategiei de 
diversificare a furnizorilor;

33. regretă faptul că gazoductul 
transanatolian și gazoductul transadriatic 
nu sunt aliniate la obiectivele Acordului de 
la Paris; ia act de explicația BEI potrivit 
căreia acestea au fost evaluate în 
conformitate cu criteriile anterioare de 
acordare a împrumuturilor în domeniul 
energiei ale BEI (2013); subliniază că 
proiectele de infrastructură de acest tip și 
de așa amploare au, de regulă, o durată 
de funcționare planificată de mai multe 
decenii, însă atunci când a evaluat 
amprenta de carbon, BEI nu a luat în 
considerare durata de viață completă a 
proiectelor și nici nu a ținut cont de 
emisiile rezultate din mărirea planificată a 
volumului de gaze pompate prin coridorul 
sudic al gazelor;
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Propunere de rezoluție
Punctul 72

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. ia act de codurile de conduită 
actualizate ale Comitetului de direcție și 
ale Consiliului de administrație din august 
2021; salută introducerea unei perioade de 
existență a stării de incompatibilitate mai 
lungi pentru membrii Comitetului de 
direcție (24 de luni în loc de 12 luni) și 
pentru membrii Consiliului de 
administrație (12 luni în loc de 6 luni); 
constată că nu există nicio dispoziție prin 
care să li se interzică vicepreședinților să 
supravegheze operațiuni; înțelege că acest 
lucru permite ca proiectele să beneficieze 
de expertiza specifică fiecărei țări 
necesară; este convins că BEI ar trebui să 
continue să efectueze evaluări ale 
proiectelor, pe lângă monitorizarea 
indicatorilor tehnici, financiari și 
economici obiectivi, astfel încât calitatea 
proiectului să fie factorul decisiv pentru 
decizia dacă să se acorde sau nu 
finanțare;

72. ia act de codurile de conduită 
actualizate ale Comitetului de direcție și 
ale Consiliului de administrație din august 
2021; salută introducerea unei perioade de 
existență a stării de incompatibilitate mai 
lungi pentru membrii Comitetului de 
direcție (24 de luni în loc de 12 luni) și 
pentru membrii Consiliului de 
administrație (12 luni în loc de 6 luni); 
regretă totuși că nu există nicio dispoziție 
prin care să li se interzică vicepreședinților 
să supravegheze operațiuni în țările lor de 
origine și insistă ca acest aspect să fie 
îndreptat la următoarea revizuire;
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