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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager Parlamentets synspunkt 
om, at budgettet for 2020 bør bane vejen 
for den flerårige finansielle ramme for 
2021-2027 (FFR) og skabe et solidt 
udgangspunkt for lanceringen af den nye 
generation af EU-programmer og -
politikker; minder endvidere om, at 2020 er 
det sidste år af den nuværende FFR og 
dermed den sidste chance for, at Unionen 
kommer tættere på at opfylde de politiske 
forpligtelser, der er fastsat for denne 
periode, herunder at nå EU's klimamål og 
gennemføre FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt levere resultater på 
grundlag af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder; understreger i denne 
forbindelse, at Unionens budget skal 
evaluere og integrere den fulde virkning af 
Unionens politikker på ligestillingen 
mellem kønnene (kønsbudgettering) og 
dermed fremme integration af kønsaspektet 
og lige muligheder;

2. gentager Parlamentets synspunkt 
om, at budgettet for 2020 bør bane vejen 
for den flerårige finansielle ramme for 
2021-2027 (FFR) og skabe et solidt 
udgangspunkt for lanceringen af den nye 
generation af EU-programmer og -
politikker; minder endvidere om, at 2020 er 
det sidste år af den nuværende FFR og 
dermed den sidste chance for, at Unionen 
kommer tættere på at opfylde de politiske 
forpligtelser, der er fastsat for denne 
periode, herunder at nå EU's klimamål og 
gennemføre FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt levere resultater på 
grundlag af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og Unionens mål om at 
opnå en nulstofneutral økonomi senest i 
2050; understreger i denne forbindelse, at 
Unionens budget skal evaluere og integrere 
den fulde virkning af Unionens politikker 
på ligestillingen mellem kønnene 
(kønsbudgettering) og dermed fremme 
integration af kønsaspektet og lige 
muligheder;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om Unionens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen og Unionens 
tilsagn om at nå et mål på 20 % 
klimarelaterede EU-udgifter i perioden 
2014-2020; bemærker, at 21,0 % af de 
forpligtelsesbevillinger, der blev foreslået i 
budgetforslaget for 2020, er 
klimarelaterede, og at der skal afsættes 
yderligere mindst 3,5 mia. EUR til 
klimarelaterede udgifter for at nå målet på 
20 %; beklager, at der på Unionens budget 
under den nuværende FFR kun er 
begrænsede midler til at imødegå 
klimaudfordringen på egen hånd, og 
henleder opmærksomheden på det langt 
større behov for investeringer på dette 
område, som af Kommissionen anslås til 
mellem 175 og 290 mia. EUR om året; 

5. minder om Unionens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen og Unionens 
tilsagn om at nå et mål på 20 % 
klimarelaterede EU-udgifter i perioden 
2014-2020; bemærker, at 21,0 % af de 
forpligtelsesbevillinger, der blev foreslået i 
budgetforslaget for 2020, er 
klimarelaterede, og at der skal afsættes 
yderligere mindst 3,5 mia. EUR til 
klimarelaterede udgifter for at nå målet på 
20 %; beklager, at der på Unionens budget 
under den nuværende FFR kun er 
begrænsede midler til at imødegå 
klimaudfordringen på egen hånd, og 
henleder opmærksomheden på det langt 
større behov for investeringer på dette 
område, som af Kommissionen anslås til 
mellem 175 og 290 mia. EUR om året; 
understreger, at der bør gøres alt for i så 
høj grad som muligt at nå Unionens 
samlede budgetmål inden udgangen af 
2020;

Or. en


