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24.4.2017 A8-0150/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. obžaluje, da so na seznamu 

projektov, izbranih za financiranje iz 

EFSI, tudi infrastrukturni objekti z 

velikim okoljskim vplivom in dvomljivo 

dodatnostjo, kot so biorafinerije, jeklarne, 

obrati za ponovno uplinjanje in 

skladiščenje plina ter avtoceste; obžaluje, 

da EIB v mnogih primerih ni upoštevala 

opozoril lokalnih organov, deležnikov in 

civilne družbe glede kršitev okoljskih in 

socialnih predpisov s strani prejemnikov 

sredstev in financiranih projektov in da 

trdi, da ni bila odgovorna za potrebno 

preverjanje; poziva EIB, naj na osnovi 

previdnostnega načela opusti 

financiranje, če se pojavi sum o okoljskih 

kršitvah, družbeni škodi ali oškodovanju 

lokalnih skupnosti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 171 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 171a. izraža zaskrbljenost, ker v številnih 

severnih evropskih državah ne obstaja 

posebna nacionalna zakonodaja o boju 

proti organiziranemu kriminalu, in poziva 

Komisijo, naj zahtevo za protimafijsko 

certificiranje razširi na vse postopke 

javnega naročanja, ki so povezani s 

sredstvi EU; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 246 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 246a. meni, da bi morala biti začasna 

opustitev predpristopnega financiranja 

mogoča tudi v primeru, ko država 

kandidatka za pristop na kakršen koli 

način krši pravice iz splošne deklaracije o 

človekovih pravicah, ne samo v primeru 

potrjene zlorabe sredstev; 

Or. en 

 

 


