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2. kordab Euroopa Parlamendi 
seisukohta, mille kohaselt peaks 
2020. aasta eelarve sillutama teed 
mitmeaastasele finantsraamistikule 
aastateks 2021–2027 ja looma kindla 
lähtepunkti liidu uue põlvkonna 
programmide ja poliitika käivitamiseks; 
tuletab lisaks meelde, et 2020. aasta on 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
viimane aasta ja seetõttu on see liidu jaoks 
viimane võimalus jõuda lähemale selleks 
ajavahemikuks võetud poliitiliste 
kohustuste täitmisele, sealhulgas ELi 
kliimaeesmärgi saavutamisele ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide täitmisele ning 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
elluviimisele; rõhutab sellega seoses, et 
liidu eelarves tuleb hinnata liidu poliitika 
täielikku mõju soolisele võrdõiguslikkusele 
ja see tuleb eelarvesse integreerida 
(sooteadlik eelarvestamine), edendades 
seeläbi soolise aspekti arvestamist ja 
võrdseid võimalusi;

2. kordab Euroopa Parlamendi 
seisukohta, mille kohaselt peaks 
2020. aasta eelarve sillutama teed 
mitmeaastasele finantsraamistikule 
aastateks 2021–2027 ja looma kindla 
lähtepunkti liidu uue põlvkonna 
programmide ja poliitika käivitamiseks; 
tuletab lisaks meelde, et 2020. aasta on 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
viimane aasta ja seetõttu on see liidu jaoks 
viimane võimalus jõuda lähemale selleks 
ajavahemikuks võetud poliitiliste 
kohustuste täitmisele, sealhulgas ELi 
kliimaeesmärgi saavutamisele ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide täitmisele ning 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
elluviimisele ja liidu niisuguse sihi 
saavutamisele, mis seisneb 2050. aastaks 
CO2-neutraalse majanduse saavutamises; 
rõhutab sellega seoses, et liidu eelarves 
tuleb hinnata liidu poliitika täielikku mõju 
soolisele võrdõiguslikkusele ja see tuleb 
eelarvesse integreerida (sooteadlik 
eelarvestamine), edendades seeläbi soolise 
aspekti arvestamist ja võrdseid võimalusi;
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5. tuletab meelde liidu kohustusi, mis 
tulenevad Pariisi kokkuleppest, ja liidu 
lubadust saavutada ajavahemikuks 2014–
2020 seatud kliimameetmetega seotud liidu 
kulutuste 20protsendilise osakaalu 
eesmärk; märgib, et 2020. aasta 
eelarveprojektis esitatud kulukohustuste 
assigneeringutest on kliimameetmetega 
seotud 21,0 % ja et vähemalt veel 
3,5 miljardit eurot oleks tulnud eraldada 
kliimameetmetega seotud kulutuste jaoks, 
et saavutada 20protsendilise osakaalu 
eesmärk; peab kahetsusväärseks, et 
praeguses mitmeaastases 
finantsraamistikus on liidu eelarves 
kliimaprobleemidega ise tegelemiseks 
nähtud ette üksnes piiratud vahendid, ja 
juhib tähelepanu selle valdkonna 
investeeringute palju suuremale vajadusele, 
mis komisjoni hinnangul jääb vahemikku 
175–290 miljardit eurot aastas; 

5. tuletab meelde liidu kohustusi, mis 
tulenevad Pariisi kokkuleppest, ja liidu 
lubadust saavutada ajavahemikuks 2014–
2020 seatud kliimameetmetega seotud liidu 
kulutuste 20protsendilise osakaalu 
eesmärk; märgib, et 2020. aasta 
eelarveprojektis esitatud kulukohustuste 
assigneeringutest on kliimameetmetega 
seotud 21,0 % ja et vähemalt veel 
3,5 miljardit eurot oleks tulnud eraldada 
kliimameetmetega seotud kulutuste jaoks, 
et saavutada 20protsendilise osakaalu 
eesmärk; peab kahetsusväärseks, et 
praeguses mitmeaastases 
finantsraamistikus on liidu eelarves 
kliimaprobleemidega ise tegelemiseks 
nähtud ette üksnes piiratud vahendid, ja 
juhib tähelepanu selle valdkonna 
investeeringute palju suuremale vajadusele, 
mis komisjoni hinnangul jääb vahemikku 
175–290 miljardit eurot aastas; rõhutab, et 
2020. aasta lõpuks liidu üldise eelarve-
eesmärgi saavutamisele võimalikult 
lähedale jõudmiseks tuleks teha kõik mis 
võimalik;
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