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2.3.2016 A8-0026/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 49a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 49a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över uppgifterna från Eurodad rörande 

penningtvätt, enligt vilka Luxemburg och 

Tyskland ligger i topp när det gäller 

risken för penningtvätt. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att helt och 

fullt ratificera direktivet mot penningtvätt 

genom att inrätta ett offentligt register 

över företagstillgångar, inklusive 

stiftelsers tillgångar. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 56a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över att transparensen är ofullständig när 

det gäller finansieringen av stora 

infrastrukturprojekt. Kommissionen 

uppmanas överväga att lägga fram ett 

förslag som skulle göra det obligatoriskt 

att offentliggöra alla finansiella rapporter 

och projekt i samband med större 

offentliga arbeten, inklusive 

dokumentation rörande 

underleverantörer.  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 56b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att offentliggöra all 

dokumentation i samband med projektet 

med en höghastighetsjärnväg mellan 

Lyon och Turin, och dess finansiering. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 63a. Europaparlamentet förordar att det i 

urvalsprocessen för projekt som ska 

finansieras, både inom och utanför 

unionen, ska bli obligatoriskt att ta med 

förhandsbedömningar av mervärdet när 

det gäller miljöanknutna, ekonomiska, 

och sociala aspekter, och att resultaten av 

dessa bedömningar och de indikatorer 

som har använts ska offentliggöras och 

vara lätt åtkomliga. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

alla berörda EU-institutioner att tillämpa 

artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention om 

tobakskontroll (FCTC) i överensstämmelse 

med rekommendationerna i riktlinjerna till 

konventionen. Kommissionen bör 

omedelbart offentliggöra sin utvärdering av 

avtalen med tobaksbolag samt en 

konsekvensbedömning av genomförandet 

av FCTC. 

69. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

alla berörda EU-institutioner att tillämpa 

artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention om 

tobakskontroll (FCTC) i överensstämmelse 

med rekommendationerna i riktlinjerna till 

konventionen. Kommissionen bör 

omedelbart offentliggöra sin utvärdering av 

avtalen med tobaksbolag samt en 

konsekvensbedömning av genomförandet 

av FCTC. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att visa total transparens i 

samband med avtalen om tobak och deras 

eventuella förnyelse, och uppmanar 

enträget medlemsstaterna att regelbundet 

rapportera om de kostnader som 

uppkommer i samband med de medel som 

man får in som resultat av sådana avtal. 

Or. en 

 

 


