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12.3.2018 A8-0062/38 

Amendement  38 

Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. onderstreept dat het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) heeft aangetoond niet doeltreffend 

te zijn bij het verkleinen van de 

investeringskloof in de Unie, en 

benadrukt dat de tot dusver bereikte 

resultaten onvoldoende zijn en in geen 

gevallen geen additionaliteit of 

toegevoegde waarde opleveren in 

vergelijking met de bestaande EIB-

programma's; betreurt dat de lijst van 

voor EFSI-financiering geselecteerde 

projecten infrastructuurprojecten met 

grote milieueffecten bevat, zoals 

bioraffinaderijen, staalfabrieken, 

verdampingsinstallaties, installaties voor 

de opslag van gas en snelwegen; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Amendement  39 

Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis. herinnert aan de conclusies van de 

Raad betreffende de 

begrotingsrichtsnoeren voor 2019, waarin 

de noodzaak wordt benadrukt om de 

administratieve uitgaven van de EU 

verder te rationaliseren; dringt er bij alle 

instellingen op aan hun administratieve 

uitgaven te verminderen of in elk geval zo 

veel mogelijk te bevriezen, en slechts 

financiering aan te vragen voor 

gerechtvaardigde behoeften; herinnert 

eraan dat nauwere samenwerking tussen 

alle EU-instellingen en -instanties, 

inclusief het delen van diensten, 

noodzakelijk is om te besparen en om de 

EU-begroting beter te benutten; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Amendement  40 

Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis. onderstreept dat de Unie-kredieten 

niet gebruikt moeten worden om 

controversiële projecten te financieren die 

geen daadwerkelijke economische, milieu- 

en sociale meerwaarde hebben, zoals de 

nieuwe spoorverbinding Lyon-Turijn; 

Or. en 

 

 


