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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 49a. udtrykker bekymring over de 

oplysninger, der er leveret af Eurodad om 

hvidvaskning af penge, som placerer 

Luxembourg og Tyskland øverst på listen 

over lande med risiko for hvidvaskning af 

penge; opfordrer medlemsstaterne til fuldt 

ud at gennemføre EU-direktivet om 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge ved 

at indføre et offentligt register over 

virksomheders ejerforhold, herunder 

ejerskab af trustfonde; 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 56a. udtrykker bekymring over manglen 

på fuld åbenhed om finansieringen af 

store infrastrukturprojekter; opfordrer 

Kommissionen til at overveje at fremsætte 

et forslag, som ville gøre det obligatorisk 

at offentliggøre alle finansielle rapporter 

og projekter vedrørende store offentlige 

anlægsarbejder, herunder dokumentation 

vedrørende underleverandører; 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 56b. anmoder Kommissionen om at 

offentliggøre al dokumentation 

vedrørende højhastighedsforbindelsen 

mellem Lyon og Torino og dens 

finansiering; 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 63a. anmoder om, at det gøres 

obligatorisk at medtage en 

forhåndsvurdering af den miljømæssige, 

økonomiske og sociale merværdi i 

udvælgelsesprocessen for de projekter, der 

skal finansieres inden for og uden for EU, 

og at resultaterne af disse vurderinger 

samt de anvendte indikatorer 

offentliggøres og gøres fuldt tilgængelige; 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 69 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

69. opfordrer alle relevante EU-

institutioner til at gennemføre artikel 5, stk. 

3, i WHO’s rammekonvention om 

tobakskontrol i overensstemmelse med 

henstillingerne i retningslinjerne hertil; 

opfordrer Kommissionen til straks at 

offentliggøre vurderingen af aftaler med 

tobaksselskaber og en konsekvensanalyse 

om gennemførelsen af WHO’s 

rammekonvention om tobakskontrol; 

69. opfordrer alle relevante EU-

institutioner til at gennemføre artikel 5, stk. 

3, i WHO’s rammekonvention om 

tobakskontrol i overensstemmelse med 

henstillingerne i retningslinjerne hertil; 

opfordrer Kommissionen til straks at 

offentliggøre vurderingen af aftaler med 

tobaksselskaber og en konsekvensanalyse 

om gennemførelsen af WHO’s 

rammekonvention om tobakskontrol; 

opfordrer Kommissionen til at sikre fuld 

åbenhed i forbindelse med aftaler om 

tobak og eventuelle fornyelser af sådanne 

aftaler, og opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til regelmæssigt at 

indberette udgifter, der er finansieret af 

midler, som modtages i forbindelse med 

sådanne aftaler; 

Or. en 

 

 


