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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa parlamentin kannasta, 
jonka mukaan vuoden 2020 talousarvion 
olisi pohjustettava vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä ja tarjottava 
vankka lähtökohta uusien unionin 
ohjelmien ja toimintapolitiikkojen 
käynnistämiselle; palauttaa lisäksi mieliin, 
että vuosi 2020 on nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen viimeinen vuosi ja sen 
vuoksi unionille viimeinen mahdollisuus 
päästä lähemmäksi tavoitetta täyttää tämän 
kauden poliittiset sitoumuksensa, mukaan 
lukien unionin ilmastotavoitteen 
saavuttaminen, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpano ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttaminen; korostaa tässä yhteydessä, 
että unionin talousarviossa on arvioitava 
unionin politiikkojen kokonaisvaikutuksia 
sukupuolten tasa-arvoon ja otettava nämä 
vaikutukset täysin huomioon 
(sukupuolitietoinen budjetointi) ja 
edistettävä näin sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia;

2. muistuttaa parlamentin kannasta, 
jonka mukaan vuoden 2020 talousarvion 
olisi pohjustettava vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä ja tarjottava 
vankka lähtökohta uusien unionin 
ohjelmien ja toimintapolitiikkojen 
käynnistämiselle; palauttaa lisäksi mieliin, 
että vuosi 2020 on nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen viimeinen vuosi ja sen 
vuoksi unionille viimeinen mahdollisuus 
päästä lähemmäksi tavoitetta täyttää tämän 
kauden poliittiset sitoumuksensa, mukaan 
lukien unionin ilmastotavoitteen 
saavuttaminen, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpano ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttaminen sekä hiilineutraalin 
talouden aikaansaamista vuoteen 2050 
mennessä koskevan unionin tavoitteen 
saavuttaminen; korostaa tässä yhteydessä, 
että unionin talousarviossa on arvioitava 
unionin politiikkojen kokonaisvaikutuksia 
sukupuolten tasa-arvoon ja otettava nämä 
vaikutukset täysin huomioon 
(sukupuolitietoinen budjetointi) ja 
edistettävä näin sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia;
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5. muistuttaa Pariisin sopimuksen 
mukaisista unionin velvoitteista ja sen 
sitoumuksesta nostaa ilmastomenojen 
osuus 20 prosenttiin unionin menoista 
vuosina 2014–2020; panee merkille, että 
vuoden 2020 talousarvioesitykseen 
sisältyvistä maksusitoumusmäärärahoista 
21 prosenttia liittyy ilmastoon ja että 
ilmastotoimiin on kohdennettava vähintään 
3,5 miljardia euroa lisää, jotta saavutetaan 
20 prosentin tavoite; pitää valitettavana, 
että nykyinen monivuotinen rahoituskehys 
tarjoaa niukasti keinoja vastata 
ilmastohaasteeseen unionin talousarviolla 
itsessään, ja korostaa, että tällä alalla 
tarvitaan paljon suurempia investointeja: 
komission arvioiden mukaan investointien 
olisi oltava 175–290 miljardia euroa 
vuodessa; 

5. muistuttaa Pariisin sopimuksen 
mukaisista unionin velvoitteista ja sen 
sitoumuksesta nostaa ilmastomenojen 
osuus 20 prosenttiin unionin menoista 
vuosina 2014–2020; panee merkille, että 
vuoden 2020 talousarvioesitykseen 
sisältyvistä maksusitoumusmäärärahoista 
21 prosenttia liittyy ilmastoon ja että 
ilmastotoimiin on kohdennettava vähintään 
3,5 miljardia euroa lisää, jotta saavutetaan 
20 prosentin tavoite; pitää valitettavana, 
että nykyinen monivuotinen rahoituskehys 
tarjoaa niukasti keinoja vastata 
ilmastohaasteeseen unionin talousarviolla 
itsessään, ja korostaa, että tällä alalla 
tarvitaan paljon suurempia investointeja: 
komission arvioiden mukaan investointien 
olisi oltava 175–290 miljardia euroa 
vuodessa; painottaa, että olisi pyrittävä 
kaikin tavoin saavuttamaan 
mahdollisimman pitkälti unionin 
talousarvion kokonaistavoite vuoden 2020 
loppuun mennessä;
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