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Изменение 22
Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година — всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. изтъква отново своето 
становище, че бюджетът за 2020 г. 
следва да проправи пътя за 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да 
предостави солидна отправна точка за 
започване на изпълнението на новото 
поколение програми и политики на 
Съюза; припомня освен това, че 2020 г. 
е последната година от действащата 
МФР и следователно последната 
възможност за Съюза да се доближи до 
изпълнението на политическите 
ангажименти, определени за този 
период, включително постигането на 
целта на ЕС по отношение на климата и 
изпълнението на целите на ООН за 
устойчиво развитие (ЦУР) и на 
Eвропейския стълб на социалните 
права; подчертава в този контекст, че 
бюджетът на Съюза трябва да прави 
оценка на цялостното въздействие на 
политиките на Съюза в областта на 
равенството между половете 
(съобразено с равенството между 
половете бюджетиране), като по този 
начин насърчава интегрирането на 
принципа на равенство между половете 
и равните възможности;

2. изтъква отново своето 
становище, че бюджетът за 2020 г. 
следва да проправи пътя за 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021—2027 г. и да 
предостави солидна отправна точка за 
започване на изпълнението на новото 
поколение програми и политики на 
Съюза; припомня освен това, че 2020 г. 
е последната година от действащата 
МФР и следователно последната 
възможност за Съюза да се доближи до 
изпълнението на политическите 
ангажименти, определени за този 
период, включително с оглед на 
постигането на целта на ЕС по 
отношение на климата и на 
изпълнението на целите на ООН за 
устойчиво развитие (ЦУР) и на 
Eвропейския стълб на социалните права, 
както и на целта на Съюза до 2050 г. 
да бъде постигната икономика, 
характеризираща се с въглеродна 
неутралност; подчертава в този 
контекст, че бюджетът на Съюза трябва 
да прави оценка на цялостното 
въздействие на политиките на Съюза в 
областта на равенството между 
половете (съобразено с равенството 
между половете бюджетиране), като по 
този начин насърчава интегрирането на 
принципа на равенство между половете 
и равните възможности;
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Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. припомня задълженията на 
Съюза съгласно Парижкото 
споразумение и ангажимента на Съюза 
да постигне целта 20% от разходите на 
Съюза за периода 2014—2020 г. да са 
свързани с климата; отбелязва, че 21,0% 
от бюджетните кредити за поети 
задължения, предложени в ПБ за 
2020 г., са свързани с климата и че най-
малко още 3,5 милиарда евро ще трябва 
да бъдат предназначени за разходи, 
свързани с климата, за да се постигне 
целта от 20%; изразява съжаление, че в 
рамките на действащата МФР бюджетът 
на Съюза разполага с ограничени 
средства, за да се справи самостоятелно 
със свързаното с изменението на 
климата предизвикателство, и посочва 
необходимостта от много по-големи 
инвестиции в тази област, които 
Комисията оценява в на сума в размер 
между 175 и 290 милиарда евро 
годишно; 

5. припомня задълженията на 
Съюза съгласно Парижкото 
споразумение и ангажимента на Съюза 
да постигне целта 20% от разходите на 
Съюза за периода 2014—2020 г. да са 
свързани с климата; отбелязва, че 21,0% 
от бюджетните кредити за поети 
задължения, предложени в ПБ за 
2020 г., са свързани с климата и че най-
малко още 3,5 милиарда евро ще трябва 
да бъдат предназначени за разходи, 
свързани с климата, за да се постигне 
целта от 20%; изразява съжаление, че в 
рамките на действащата МФР бюджетът 
на Съюза разполага с ограничени 
средства, за да се справи самостоятелно 
със свързаното с изменението на 
климата предизвикателство, и посочва 
необходимостта от много по-големи 
инвестиции в тази област, които 
Комисията оценява в на сума в размер 
между 175 и 290 милиарда евро 
годишно; подчертава, че следва да се 
положат всички усилия, за да се 
гарантира постигането във възможно 
най-голяма степен на общата цел за 
бюджета на Съюза до края на 2020 г.;
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