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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); 
constată că nu există nicio dispoziție prin 
care să li se interzică vicepreședinților să 
supravegheze operațiuni; solicită ca 
această chestiune să fie luată în 
considerare la următoarea revizuire într-
un mod care să prevină orice conflict de 
interese, dar care să permită totuși 
recunoașterea expertizei specifice 
necesare pentru fiecare țară în cadrul 
proiectelor; 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;
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