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Ændringsforslag 1
David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III
(2019/2213(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. understreger, at investeringer i 
transportinfrastruktur kan opfylde såvel 
målene om at støtte EU's økonomi i den 
nuværende kontekst og indsatsen for at 
bekæmpe klimaændringer som overgangen 
til bæredygtig mobilitet, idet der navnlig 
bygges på færdiggørelsen af det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T), 
Shift2Rail og Connecting Europe-
faciliteten;

17. understreger, at investeringer i 
transportinfrastruktur kan opfylde såvel 
målene om at støtte EU's økonomi i den 
nuværende kontekst og indsatsen for at 
bekæmpe klimaændringer som overgangen 
til bæredygtig mobilitet, idet der navnlig 
bygges på færdiggørelsen af det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T), 
Shift2Rail og Connecting Europe-
faciliteten; opfordrer Kommissionen til at 
bringe alle CEF-projekter i 
overensstemmelse med Parisaftalens mål;

Or. en
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David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III
(2019/2213(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. påpeger, at den fælles 
landbrugspolitik og den fælles 
fiskeripolitik er hjørnestenene i den 
europæiske integration, der har til formål at 
garantere en sikker fødevareforsyning af 
høj kvalitet og fødevaresuverænitet for 
europæerne, velfungerende 
fødevaremarkeder, bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne, generationsskifte og 
bæredygtig forvaltning af naturressourcer 
og bevarelse af biodiversiteten; minder om 
den centrale rolle, som disse politikker 
spiller med hensyn til at bidrage til en 
stabil og acceptabel indtægt for 
landbrugere og fiskere, navnlig i den 
nuværende vanskelige situation; minder 
om sin holdning ved forhandlingerne om 
FFR 2021-2027 om at bevare budgetterne 
for den fælles landbrugspolitik og den 
fælles fiskeripolitik; anmoder om, at disse 
politikker styrkes, og at der lægges særlig 
vægt på mindre landbrug og ikkeindustrielt 
fiskeri; noterer sig, at den fælles 
landbrugspolitik sammen med andre EU-
politikker vil have en vigtig rolle at spille 
med hensyn til at opfylde ambitionerne i 
den grønne pagt; 

31. påpeger, at den fælles 
landbrugspolitik og den fælles 
fiskeripolitik er hjørnestenene i den 
europæiske integration, der har til formål at 
garantere en sikker fødevareforsyning af 
høj kvalitet og fødevaresuverænitet for 
europæerne, velfungerende 
fødevaremarkeder, bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne, generationsskifte og 
bæredygtig forvaltning af naturressourcer 
og bevarelse af biodiversiteten; minder om 
den centrale rolle, som disse politikker 
spiller med hensyn til at bidrage til en 
stabil og acceptabel indtægt for 
landbrugere og fiskere, navnlig i den 
nuværende vanskelige situation; minder 
om sin holdning ved forhandlingerne om 
FFR 2021-2027 om at bevare budgetterne 
for den fælles landbrugspolitik og den 
fælles fiskeripolitik; anmoder om, at disse 
politikker styrkes, og at der lægges særlig 
vægt på mindre landbrug og ikkeindustrielt 
fiskeri; noterer sig, at den fælles 
landbrugspolitik sammen med andre EU-
politikker vil have en vigtig rolle at spille 
med hensyn til at opfylde ambitionerne i 
den grønne pagt; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at 
undersøge, i hvilket omfang det 
nuværende forslag til reform af den fælles 
landbrugspolitik bidrager til disse 
ambitioner, og til at fremsætte passende 
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David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Guidelines for the 2021 Budget - Section III
(2019/2213(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. understreger betydningen af at yde 
tilstrækkelig finansiel støtte til 
udformningen af en egentlig europæisk 
forsvarsunion, fremme strategisk 
autonomi og styrke EU's rolle på globalt 
plan; understreger navnlig betydningen af 
at fastholde Parlamentets holdning for så 
vidt angår beløbene til Den Europæiske 
Forsvarsfond og militær mobilitet; 
understreger, at fortsat støtte til og øget 
koordinering af forsvarsrelaterede 
politikker og aktioner under Det 
Europæiske Forsvarsagentur, det 
permanente strukturerede samarbejde 
(PESCO), Den Europæiske Forsvarsfond 
og andre initiativer bør sikres; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at 
tilvejebringe finansieringen af 
administrations- og aktionsudgifterne til 
Det Europæiske Forsvarsagentur og 
PESCO fra Unionens budget og derved 
genetablere Parlamentets budgetfunktion 
som fastsat i artikel 41 i TEU;

udgår

Or. en
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David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III
(2019/2213(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. anmoder Kommissionen om at gå 
foran med et godt eksempel med hensyn til 
at sikre udbud af høj kvalitet, der er socialt 
ansvarlige, således at kontrakter tildeles 
virksomheder, der overholder 
miljøstandarderne og de grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder;

57. anmoder Kommissionen om at gå 
foran med et godt eksempel med hensyn til 
at sikre udbud af høj kvalitet, der er socialt 
ansvarlige, således at kontrakter tildeles 
virksomheder, der overholder 
miljøstandarderne og de grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder, og til at håndhæve 
strengere kriterier for at forhindre 
interessekonflikter;

Or. en


