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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  36a. bekræfter behovet for en 

landbrugspolitik, der fokuserer på: 

fødevaresikkerhed og -autonomi, 

bevarelse af befolkninger og 

arbejdspladser i landdistrikter, bæredygtig 

udvikling inden for miljø, landbrug og 

skovbrug samt tilvejebringelse af sunde 

fødevarer af høj kvalitet og til 

overkommelige og rimelige priser; 

påpeger, at fødevare- og sundhedskravene 

er blevet skærpet, ligesom der er et øget 

behov for at støtte landbrugernes 

overgang til miljøvenlige 

produktionsmetoder og for at modvirke 

klimaforandringerne; understreger 

nødvendigheden af at støtte 

landbrugernes indkomstsikkerhed og 

styrke forbindelsen mellem den fælles 

landbrugspolitik og levering af offentlige 

goder; afviser ethvert forsøg på at 

renationalisere udgifterne til den fælles 

landbrugspolitik og understreger behovet 

for mekanismer til offentlig regulering af 

produktion og markeder for at sikre 

rimelige producentpriser og en stabil og 

rimelig indkomst for landbrugerne;  

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  36b. efterlyser flere ressourcer til Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond, som 

først og fremmest har til opgave at: yde 

støtte til småfiskeri, kystfiskeri og 

ikkeindustrielt fiskeri, forbedre flådens 

sikkerhed, arbejdsvilkår samt sundhed og 

hygiejne om bord, sikre et bedre kendskab 

til fiskebestandene, bidrage til 

videnskabelig og teknisk 

kapacitetsopbygning via forskning og 

udvikling i institutioner i medlemsstaterne 

og – i lyset af den manglende stabilitet i 

fiskerierhvervet – sørge for 

kompensations- og støtteordninger, der 

sikrer fiskernes indkomster;  

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  36c. mener, at budgetposterne til støtte 

for meget afsides beliggende regioner skal 

styrkes ved at øge finansieringen via 

særlige programmer for bestemte regioner 

som følge af disses afsides beliggenhed og 

ø-karakter (POSEI), udskiftning af 

POSEI-fiskeriordningen og indførelse af 

en POSEI-transportordning med det 

formål at kompensere for den forstærkede 

isolation, der kendetegner mange af de 

meget afsides beliggende regioner;  

 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38a. fordømmer de skridt, der er taget i 

retning af en yderligere militarisering af 

EU; beklager planerne om at kanalisere 

budgetmidler i retning af mål, som 

afspejler en overdreven fokusering på 

militær magt, sikkerhed og indblanding i 

eksterne forhold, hvilket er de 

grundlæggende årsager til adskillige 

igangværende væbnede konflikter samt en 

medvirkende årsag til migrationsstrømme 

og et motiv til at udplyndre 

udviklingslandene for ressourcer;  

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38b. protesterer mod de vedvarende 

bestræbelser på at etablere et EU-

forskningsprogram på forsvarsområdet og 

et program for udvikling af forsvars- og 

våbenindustrien (EDIDP) samt 

etableringen af et europæisk militær-

industrielt kompleks; protesterer 

endvidere over sammensmeltningen af 

interne og eksterne sikkerhedsspørgsmål 

og over, at handels-, udviklings- og 

energipolitikken bliver lagt ind under 

FUSP/FSFP; understreger i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt, at EU 

igen bliver en gennemført civil aktør, som 

arbejder for at fremme prioriterede mål 

såsom udryddelse af fattigdom og 

realisering af målene for bæredygtig 

udvikling, fredelig konfliktløsning, 

våbenkontrol – herunder opretholdelse af 

NPT-ordningen samt bestræbelser i 

retning af en fuldstændig nuklear 

nedrustning – samt retfærdig handel og 

afbalancerede økonomiske forbindelser; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38c. understreger betydningen af at øge 

støtten til politikker, der fremmer fred og 

harmonisk sameksistens mellem 

folkeslag, i fuld overensstemmelse med 

principperne i FN-pagten og folkeretten;  

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38d. opfordrer til, at der afsættes flere 

budgetmidler til effektive foranstaltninger 

til at forbedre modtagelsen og den sociale 

inklusion af flygtninge og migranter ved 

ankomsten; afviser alle budgetmæssige 

foranstaltninger og politikker, der 

fremmer en eksternalisering af EU’s 

grænser via initiativer som f.eks. aftalen 

mellem EU og Tyrkiet og tilsvarende 

aftaler i forhold til Mellemøsten og 

Afrika, indførelsen af såkaldte regionale 

landgangsplatforme samt styrkelsen af 

Frontex og dets mandat; afviser desuden 

alle budgetmæssige foranstaltninger, der 

har til formål at fremme et våbenkapløb 

eller en militarisering af de internationale 

forbindelser, som foreslået af EU; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 e (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38e. understreger, at EU-budgettet kan 

og bør anvendes til at fremme 

nedrustning, herunder nuklear 

nedrustning, og gentager, at 

medlemsstaterne bør prioritere fremme af 

fred; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 58 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  58a. understreger behovet for at afsætte 

flere midler til oversættelse og tolkning og 

dermed vende den udvikling, der har 

fundet sted i de seneste år, for på en 

effektiv måde at sikre princippet om 

flersprogethed; insisterer på, at det er 

nødvendigt at øge antallet af oversættere 

og tolke ved at integrere 

freelancemedarbejdere og eksterne 

medarbejdere i faste stillinger som 

fastansat personale i Europa-

Parlamentet; understreger, at der er et 

akut behov for at imødekomme 

personalets krav, særlig i forhold til 

tolkene;  

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. noterer sig tilsagnet om en ny EU-

forsvarsdagsorden, nemlig i form af 

aftalen vedrørende programmet for 

udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri som et første skridt i Den 

Europæiske Forsvarsfond; mener, at dette 

fælles tilsagn vil bidrage til at opnå 

stordriftsfordele og større samordning 

mellem medlemsstater og virksomheder 

og dermed gøre det muligt for EU at 

bevare sin strategiske uafhængighed og 

blive en reel global aktør; 

7. modsætter sig i alle henseender 

den hidtil usete militarisering af EU, 

nemlig i form af aftalen vedrørende 

programmet for udvikling af den 

europæiske forsvarsindustri som et første 

skridt i Den Europæiske Forsvarsfond; 

henviser til, at artikel 41, stk. 2, i traktaten 

om Den Europæiske Union (TEU) 

indeholder et forbud mod, at "udgifter til 

operationer, der har indvirkning på 

militær- eller forsvarsområdet" afholdes 

over Unionens budget; slår til lyd for 

nedrustning, konfliktløsning og fremme 

af fred og stabilitet;  

Or. en 

 

 


