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24.4.2017 A8-0150/7 

Ændringsforslag7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. beklager, at listen over projekter, 

der er blevet udvalgt til at modtage støtte 

under EFSI, omfatter infrastrukturanlæg 

med en høj indvirkning på miljøet og 

tvivlsom additionalitet, såsom 

bioraffinaderier, stålværker, 

forgasningsanlæg og oplagring af gas 

samt motorveje; kritiserer det forhold, at 

EIB i mange tilfælde har undladt at 

handle på rapporter fra lokale 

myndigheder, interessentgrupper og 

civilsamfundsgrupper om 

støttemodtageres og finansierede 

projekters overtrædelse af miljømæssige 

og sociale bestemmelser, idet den har 

hævdet, at det var ikke dens ansvar at 

foretage de nødvendige undersøgelser; 

opfordrer EIB til med henvisning til 

forsigtighedsprincippet at tilbagetrække 

finansiering, såfremt der er mistanke om 

overtrædelser af miljølovgivningen og 

skade på samfund eller lokalsamfund; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/8 

Ændringsforslag8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 171 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 171a. udtrykker bekymring over 

manglen på målrettet national lovgivning 

til bekæmpelse af organiseret kriminalitet 

i mange nordeuropæiske lande og 

anmoder Kommissionen om at udvide 

kravet om antimafiagodkendelse til alle 

udbudsprocedurer, hvori der indgår EU-

midler; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/9 

Ændringsforslag9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 246 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 246a. anser det for afgørende, at 

suspension af førtiltrædelsesfinansiering 

ikke kun bør være muligt i tilfælde af et 

fastslået misbrug af midler, men også i 

tilfælde, hvor førtiltrædelseslande på 

enhver måde krænker de rettigheder, der 

er fastlagt i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder; 

Or. en 

 


