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Amendement 3
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0173/2022
Corina Crețu
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2020
(2021/2235(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. neemt kennis van de 
geactualiseerde gedragscodes van de 
Directie en de Raad van Bewind van de 
EIB van augustus 2021; is verheugd dat er 
een langere afkoelingsperiode is ingevoerd 
voor de leden van de Directie (24 maanden 
in plaats van 12) en voor de leden van de 
Raad van Bewind (12 maanden in plaats 
van 6); merkt op dat er geen bepaling is die 
vicepresidenten uitsluit van toezicht op 
verrichtingen; begrijpt dat dit nodig is om 
de noodzakelijke landspecifieke 
deskundigheid voor projecten te kunnen 
bieden; is ervan overtuigd dat de EIB 
projectbeoordelingen zal blijven verrichten 
in combinatie met de monitoring van 
objectieve technische, financiële en 
economische indicatoren, zodat de 
kwaliteit van het project doorslaggevend is 
voor het besluit om al dan niet financiering 
toe te kennen;

72. neemt kennis van de 
geactualiseerde gedragscodes van de 
Directie en de Raad van Bewind van de 
EIB van augustus 2021; is verheugd dat er 
een langere afkoelingsperiode is ingevoerd 
voor de leden van de Directie (24 maanden 
in plaats van 12) en voor de leden van de 
Raad van Bewind (12 maanden in plaats 
van 6); merkt op dat er geen bepaling is die 
vicepresidenten uitsluit van toezicht op 
verrichtingen; dringt erop aan dat deze 
kwestie bij de volgende herziening wordt 
behandeld op een wijze die ervoor zorgt 
dat belangenconflicten worden 
voorkomen, maar waarbij de 
noodzakelijke landspecifieke 
deskundigheid voor projecten wordt 
erkend; is ervan overtuigd dat de EIB 
projectbeoordelingen zal blijven verrichten 
in combinatie met de monitoring van 
objectieve technische, financiële en 
economische indicatoren, zodat de 
kwaliteit van het project doorslaggevend is 
voor het besluit om al dan niet financiering 
toe te kennen;

Or. en


