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29.6.2022 A9-0173/1

Pozmeňujúci návrh 1
Corina Crețu, Claudiu Manda
v mene skupiny S&D

Správa A9-0173/2022
Corina Crețu
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020
(2021/2235(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. berie na vedomie, že 
Transanatolský plynovod a 
Transjadranský plynovod, aj keď nie sú v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody, majú 
strategický význam pre dodávky energie 
EÚ, najmä v súvislosti so stratégiou 
diverzifikácie dodávateľov;

33. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Transanatólsky plynovod a 
Transjadranský plynovod nie sú v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody; berie na vedomie 
vysvetlenie EIB, že plynovody boli 
hodnotené podľa predchádzajúcich 
kritérií EIB na poskytovanie úverov v 
oblasti energetiky (2013); poukazuje na 
to, že projekty infraštruktúry tohto druhu 
a rozsahu majú zvyčajne plánovanú 
prevádzkovú životnosť niekoľko 
desaťročí, ale v posúdení uhlíkovej stopy 
EIB sa nezohľadnila celá životnosť 
projektov ani emisie vyplývajúce z 
plánovaného zvýšenia objemu plynu 
prečerpaného cez južný koridor zemného 
plynu;
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29.6.2022 A9-0173/2

Pozmeňujúci návrh 2
Corina Crețu, Claudiu Manda
v mene skupiny S&D

Správa A9-0173/2022
Corina Crețu
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020
(2021/2235(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 72

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

72. berie na vedomie aktualizované 
kódexy správania členov Predstavenstva 
EIB a Správnej rady EIB z augusta 2021; 
víta zavedenie dlhšieho obdobia, počas 
ktorého sa osoba musí vyhýbať 
akýmkoľvek konfliktom záujmov, pre 
členov predstavenstva (24 namiesto 12 
mesiacov) a pre členov správnej rady (12 
namiesto 6 mesiacov); poznamenáva, že 
neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by 
viceprezidentom zabránilo vykonávať 
dohľad nad operáciami; chápe, že to 
umožňuje získať v projektoch potrebné 
odborné znalosti špecifické pre danú 
krajinu; je presvedčený, že EIB bude aj 
naďalej posudzovať projekty na základe 
monitorovania objektívnych technických, 
finančných a ekonomických 
ukazovateľov, pričom kvalita projektu 
bude rozhodujúcim faktorom pri 
rozhodovaní o poskytnutí alebo 
neposkytnutí finančných prostriedkov;

72. berie na vedomie aktualizované 
kódexy správania členov Predstavenstva 
EIB a Správnej rady EIB z augusta 2021; 
víta zavedenie dlhšieho obdobia, počas 
ktorého sa osoba musí vyhýbať 
akýmkoľvek konfliktom záujmov, pre 
členov predstavenstva (24 namiesto 12 
mesiacov) a pre členov správnej rady (12 
namiesto 6 mesiacov); vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že neexistuje žiadne 
ustanovenie, ktoré by viceprezidentom 
zabránilo vykonávať dohľad nad 
operáciami v ich krajinách pôvodu, a trvá 
na tom, aby sa táto otázka riešila v rámci 
ďalšej revízie;
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