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2. διατυπώνει εκ νέου την άποψή του, 
σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός 
του 2020 οφείλει να προετοιμάσει το 
έδαφος για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και να 
αποτελέσει μια καλή αφετηρία για τη νέα 
γενιά προγραμμάτων και πολιτικών της 
Ένωσης· υπενθυμίζει εξάλλου ότι το 2020 
είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ 
και άρα μια τελευταία ευκαιρία για να 
προσπαθήσει η Ένωση να υλοποιήσει τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που έχει θέσει για 
την περίοδο αυτή, όπως η επίτευξη του 
στόχου της για το κλίμα και η εφαρμογή 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
του ΟΗΕ καθώς και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης 
πρέπει να αξιολογεί και να ενσωματώνει 
τον πλήρη αντίκτυπο των πολιτικών της 
Ένωσης στην ισότητα των φύλων 
(συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό), προωθώντας με τον 
τρόπο αυτό την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και τις ίσες 
ευκαιρίες·

2. διατυπώνει εκ νέου την άποψή του, 
σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός 
του 2020 οφείλει να προετοιμάσει το 
έδαφος για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και να 
αποτελέσει μια καλή αφετηρία για τη νέα 
γενιά προγραμμάτων και πολιτικών της 
Ένωσης· υπενθυμίζει εξάλλου ότι το 2020 
είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ 
και άρα μια τελευταία ευκαιρία για να 
προσπαθήσει η Ένωση να υλοποιήσει τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που έχει θέσει για 
την περίοδο αυτή, όπως η επίτευξη του 
στόχου της για το κλίμα και η εφαρμογή 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
του ΟΗΕ καθώς και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και του στόχου της Ένωσης 
για την επίτευξη μιας οικονομίας με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να 
αξιολογεί και να ενσωματώνει τον πλήρη 
αντίκτυπο των πολιτικών της Ένωσης στην 
ισότητα των φύλων (συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό), προωθώντας με τον 
τρόπο αυτό την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και τις ίσες 
ευκαιρίες·
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5. υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού και τη δέσμευση της Ένωσης να 
επιτύχει τον στόχο να διατίθεται το 20 % 
των δαπανών της Ένωσης για το κλίμα 
κατά την περίοδο 2014-2020· σημειώνει 
ότι το 21,0 % των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων που προτείνονται στο ΣΠ 
για το 2020 σχετίζεται με το κλίμα, και ότι 
θα πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον άλλα 
3,5 δισεκατομμύρια EUR για δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος του 20 %· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο 
του τρέχοντος ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός 
της Ένωσης διαθέτει περιορισμένα μέσα 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
πρόκλησης, και επισημαίνει τις πολύ 
υψηλότερες ανάγκες για επενδύσεις στον 
τομέα αυτό, τις οποίες η Επιτροπή εκτιμά 
στα 175 έως 290 δισεκατομμύρια EUR 
ετησίως· 

5. υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού και τη δέσμευση της Ένωσης να 
επιτύχει τον στόχο να διατίθεται το 20 % 
των δαπανών της Ένωσης για το κλίμα 
κατά την περίοδο 2014-2020· σημειώνει 
ότι το 21,0 % των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων που προτείνονται στο ΣΠ 
για το 2020 σχετίζεται με το κλίμα, και ότι 
θα πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον άλλα 
3,5 δισεκατομμύρια EUR για δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος του 20 %· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο 
του τρέχοντος ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός 
της Ένωσης διαθέτει περιορισμένα μέσα 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
πρόκλησης, και επισημαίνει τις πολύ 
υψηλότερες ανάγκες για επενδύσεις στον 
τομέα αυτό, τις οποίες η Επιτροπή εκτιμά 
στα 175 έως 290 δισεκατομμύρια EUR 
ετησίως· τονίζει ότι θα πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό ο συνολικός στόχος του 
προϋπολογισμού της Ένωσης έως το 
τέλος του 2020·
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