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Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet noterar att den 
transanatoliska naturgasledningen och den 
transadriatiska gasledningen, även om de 
inte är i linje med målen i Parisavtalet, är 
strategiskt viktiga för EU:s 
energiförsörjning, särskilt vad gäller 
strategin för diversifiering av 
leverantörer.

33. Europaparlamentet beklagar att den 
transanatoliska naturgasledningen och den 
transadriatiska gasledningen inte är i linje 
med målen i Parisavtalet. Parlamentet 
noterar EIB:s förklaring att de bedömdes 
enligt EIB:s tidigare kriterier för utlåning 
på energiområdet (2013). Parlamentet 
påpekar att infrastrukturprojekt av denna 
typ och omfattning vanligtvis har en 
planerad livslängd på flera årtionden, 
men att EIB vid bedömningen av 
koldioxidavtrycket varken beaktade 
projektens hela livslängd eller utsläppen 
till följd av den planerade ökningen av 
mängden gas som pumpas genom den 
södra gaskorridoren.
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Förslag till resolution
Punkt 72

Förslag till resolution Ändringsförslag

72. Europaparlamentet noterar 
direktionens och EIB-styrelsens 
uppdaterade uppförandekoder från augusti 
2021. Parlamentet välkomnar införandet av 
en längre karenstid för ledamöterna i 
direktionen (24 månader i stället för 12) 
och för styrelseledamöterna (12 månader i 
stället för 6). Parlamentet noterar att det 
inte finns någon bestämmelse som utesluter 
vice ordförande från att övervaka 
verksamheten. Detta möjliggör nödvändig 
landsspecifik expertis i projekt. 
Parlamentet är övertygat om att EIB 
kommer att fortsätta att genomföra 
projektbedömningar utifrån objektiva 
tekniska, finansiella och ekonomiska 
indikatorer och att projektets kvalitet ska 
vara den avgörande faktorn för beslutet 
om huruvida finansiering ska beviljas 
eller inte.

72. Europaparlamentet noterar 
direktionens och styrelsens uppdaterade 
uppförandekoder från augusti 2021. 
Parlamentet välkomnar införandet av en 
längre karenstid för ledamöterna i 
direktionen (24 månader i stället för 12) 
och för styrelseledamöterna (12 månader i 
stället för 6). Parlamentet beklagar dock att 
det inte finns någon bestämmelse som 
utesluter möjligheten att de vice 
ordförandena övervakar verksamheten i 
sina hemländer, och insisterar på att detta 
ska tas upp i nästa översyn.
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