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Corina Crețu, Claudiu Manda
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0173/2022
Corina Crețu
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 
2020
(2021/2235(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. ugotavlja, da sta transanatolijski 
plinovod za zemeljski plin in čezjadranski 
plinovod, čeprav nista usklajena s cilji 
Pariškega sporazuma, strateškega pomena 
za oskrbo EU z energijo, zlasti kar zadeva 
strategijo za diverzifikacijo dobaviteljev;

33. obžaluje, da čezanatolski in 
čezjadranski plinovod nista usklajena s cilji 
Pariškega sporazuma; je seznanjen s 
pojasnilom EIB, da sta bila ocenjena v 
skladu s predhodnimi merili EIB za 
posojila za energijo (2013); poudarja, da 
imajo tako obsežni infrastrukturni 
projekti te vrste običajno načrtovano 
življenjsko dobo delovanja več desetletij, 
vendar ocena ogljičnega odtisa EIB ni 
upoštevala niti celotne življenjske dobe 
projekta niti emisij, ki so posledica 
načrtovanega povečanja količine plina, 
načrpanega skozi južni plinski koridor;
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Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. je seznanjen s posodobljenimi 
kodeksi ravnanja za upravni odbor in svet 
direktorjev EIB iz avgusta 2021; 
pozdravlja uvedbo daljšega obdobja 
mirovanja za člane upravnega odbora (24 
mesecev namesto 12) in za člane sveta 
direktorjev (12 mesecev namesto 6); 
ugotavlja, da ni določb o izključitvi 
podpredsednikov iz nadzora operacij; se 
zaveda, da to omogoča potrebno 
strokovno znanje za posamezne države pri 
projektih; je prepričan, da bo EIB še 
naprej izvajala ocenjevanje projektov 
skupaj s spremljanjem objektivnih 
tehničnih, finančnih in gospodarskih 
kazalnikov, zaradi česar bo kakovost 
projekta odločilni dejavnik pri odločanju, 
ali bo odobrila financiranje ali ne;

72. je seznanjen s posodobljenimi 
kodeksi ravnanja za upravni odbor in svet 
direktorjev EIB iz avgusta 2021; 
pozdravlja uvedbo daljšega obdobja 
mirovanja za člane upravnega odbora (24 
mesecev namesto 12) in za člane sveta 
direktorjev (12 mesecev namesto 6); 
obžaluje pa, da ne vsebuje določbe o 
izključitvi podpredsednikov iz nadzora 
operacij v njihovih matičnih državah, in 
vztraja, da je treba to pomanjkljivost 
odpraviti pri naslednji reviziji;
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