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16.10.2019 A9-0017/22

Pozměňovací návrh 22
Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu opakuje svůj názor, že 
rozpočet na rok 2020 by měl vytvořit 
podmínky pro víceletý finanční rámec 
(VFR) a být pevným výchozím bodem pro 
zahájení nové generace programů a politik 
Unie; navíc připomíná, že rok 2020 je 
posledním rokem stávajícího VFR, a tedy 
poslední šancí přiblížit se naplnění 
politických závazků, které si Unie na toto 
období vytyčila, včetně klimatického cíle, 
cílů udržitelného rozvoje OSN 
a evropského pilíře sociálních práv; 
v tomto kontextu zdůrazňuje, že rozpočet 
Unie musí vyhodnocovat a integrovat plný 
dopad politik Unie na rovnost žen a mužů 
(tvorba rozpočtu zajišťující rovnost žen 
a mužů) a tím prosazovat začleňování 
genderového hlediska a rovné příležitosti;

2. znovu opakuje svůj názor, že 
rozpočet na rok 2020 by měl vytvořit 
podmínky pro víceletý finanční rámec 
(VFR) a být pevným výchozím bodem pro 
zahájení nové generace programů a politik 
Unie; navíc připomíná, že rok 2020 je 
posledním rokem stávajícího VFR, a tedy 
poslední šancí přiblížit se naplnění 
politických závazků, které si Unie na toto 
období vytyčila, včetně klimatického cíle, 
cílů udržitelného rozvoje OSN 
a evropského pilíře sociálních práv a cíle 
Unie, který spočívá v dosažení uhlíkově 
neutrálního hospodářství do roku 2050; 
v tomto kontextu zdůrazňuje, že rozpočet 
Unie musí vyhodnocovat a integrovat plný 
dopad politik Unie na rovnost žen a mužů 
(tvorba rozpočtu zajišťující rovnost žen 
a mužů) a tím prosazovat začleňování 
genderového hlediska a rovné příležitosti;
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16.10.2019 A9-0017/23

Pozměňovací návrh 23
Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná povinnosti Unie 
vyplývající z Pařížské dohody a závazek 
Unie dosáhnout v období 2014–2020 cíle, 
aby 20 % výdajů Unie směřovalo 
do oblasti klimatu; konstatuje, že 
s klimatem je spojeno 21,0 % prostředků 
na závazky navržených v návrhu rozpočtu 
na rok 2020 a že na tuto oblast by muselo 
být věnováno nejméně dalších 3,5 miliardy 
EUR, aby bylo 20 % cíle dosaženo; 
vyjadřuje politování nad tím, že ve 
stávajícím VFR má rozpočet Unie omezené 
prostředky k tomu, aby mohl řešit výzvy 
spojené s klimatem sám o sobě, 
a poukazuje na potřebu mnohem větších 
investic v této oblasti, které Komise 
odhaduje v rozpětí 175 až 290 miliard EUR 
ročně; 

5. připomíná povinnosti Unie 
vyplývající z Pařížské dohody a závazek 
Unie dosáhnout v období 2014–2020 cíle, 
aby 20 % výdajů Unie směřovalo 
do oblasti klimatu; konstatuje, že 
s klimatem je spojeno 21,0 % prostředků 
na závazky navržených v návrhu rozpočtu 
na rok 2020 a že na tuto oblast by muselo 
být věnováno nejméně dalších 3,5 miliardy 
EUR, aby bylo 20 % cíle dosaženo; 
vyjadřuje politování nad tím, že ve 
stávajícím VFR má rozpočet Unie omezené 
prostředky k tomu, aby mohl řešit výzvy 
spojené s klimatem sám o sobě, 
a poukazuje na potřebu mnohem větších 
investic v této oblasti, které Komise 
odhaduje v rozpětí 175 až 290 miliard EUR 
ročně; zdůrazňuje, že je třeba vynaložit 
maximální úsilí s cílem přiblížit se co 
nejvíce dosažení celkového cíle rozpočtu 
EU do konce roku 2020;
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