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24.4.2017 A8-0150/7 

Amendement7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

VerslagA8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. betreurt dat de lijst van in het 

kader van het EFSI geselecteerde 

projecten infrastructuurprojecten met 

grote milieueffecten en een twijfelachtige 

additionaliteit bevat, zoals 

bioraffinaderijen, staalfabrieken, 

verdampingsinstallaties, installaties voor 

de opslag van gas en snelwegen; betreurt 

dat de EIB in veel gevallen geen gevolg 

heeft gegeven aan de meldingen van de 

plaatselijke autoriteiten, de betreffende 

gemeenschappen en het maatschappelijk 

middenveld met betrekking tot inbreuken 

op de sociale en milieunormen door de 

begunstigden en de gefinancierde 

projecten en daarbij iedere 

verantwoordelijkheid voor het nodige 

onderzoek afwijst; verzoekt de EIB om de 

financiering op te schorten zodra wordt 

vermoed dat de milieuregels zijn 

overtreden en dat de samenleving of de 

lokale gemeenschappen schade 

ondervinden, rekening houdend met het 

voorzorgsbeginsel; 

Or. en 

 



 

AM\1124068NL.docx  PE603.701v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

24.4.2017 A8-0150/88 

Amendement8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

VerslagA8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 171 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 171 bis. uit zijn bezorgdheid over 

het gebrek aan een specifieke nationale 

wetgeving tegen georganiseerde 

criminaliteit in tal van Noord-Europese 

landen en vraagt de Commissie om de 

voorwaarde een certificaat voor te leggen 

waaruit blijkt dat de onderneming geen 

banden met de maffia heeft uit te breiden 

naar alle aanbestedingsprocedures in 

verband met EU-fondsen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/9 

Amendement9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

VerslagA8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 246 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 246 bis. acht het van fundamenteel 

belang dat de uitbetaling van de 

pretoetredingsfondsen moet kunnen 

worden opgeschort, niet alleen in het 

geval van bewezen misbruik van deze 

middelen, maar ook wanneer het 

pretoetredingsland op enigerlei wijze de in 

de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens verankerde rechten schendt; 

Or. en 

 

 


