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24.4.2017 A8-0150/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet beklagar att 

listan över projekt som valts ut inom Efsi 

omfattar infrastrukturanläggningar med 

stor miljöpåverkan och tveksam 

additionalitet, t.ex. bioraffinaderier, 

stålverk, förångnings- och 

gaslagringsanläggningar samt 

motorvägar. Parlamentet beklagar att EIB 

i många fall inte har följt upp rapporter 

från lokala myndigheter, berörda 

samhällen och det civila samhället om att 

stödmottagarna och de finansierade 

projekten inte respekterar miljömässiga 

och sociala bestämmelser, och att EIB 

därmed inte tar något som helst ansvar 

för att utföra de kontroller som krävs. 

Parlamentet uppmanar EIB att med stöd 

av försiktighetsprincipen dra tillbaka all 

finansiering om det finns misstanke om 

miljöbrott och negativa sociala effekter 

eller negativa effekter för 

lokalsamhällena. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 171a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 171a. Europaparlamentet är bekymrat 

över att många nordeuropeiska länder 

saknar lagstiftning som är särskilt 

inriktad på att bekämpa den organiserade 

brottsligheten, och uppmanar 

kommissionen att utvidga kravet på 

antimaffiacertifiering till all upphandling 

där EU-finansiering förekommer. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/9 

Ändringsförslag   9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 246a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 246a. Europaparlamentet anser att det 

är mycket viktigt att föranslutningsstöd 

ska kunna dras in, inte bara när felaktig 

användning av pengar har bevisats, utan 

också när kandidatländer på något vis 

kränker de rättigheter som fastställs i den 

allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna. 

Or. en 

 


