
AM\1190852LT.docx PE637.857v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

16.10.2019 A9-0017/22

Pakeitimas 22
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pakartoja Parlamento nuomonę, kad 
2020 m. Sąjungos biudžetas turėtų sudaryti 
sąlygas parengti 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) ir suteikti tvirtą 
pagrindą tam, kad būtų pradėtos 
įgyvendinti naujos kartos Sąjungos 
programos ir politika; be to, primena, kad 
2020 m. yra paskutiniai dabartinės DFP 
metai, taigi ir paskutinė galimybė Sąjungai 
padaryti pažangą vykdant šiam laikotarpiui 
nustatytus politinius įsipareigojimus, be 
kita ko, siekiant ES klimato srities tikslo, 
JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad, 
sudarant Sąjungos biudžetą, turi būti 
visapusiškai įvertintas ES lyčių lygybės 
politikos priemonių poveikis ir į jį 
atsižvelgta (biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą), taip siekiant 
skatinti lyčių aspekto integravimą ir lygias 
galimybes;

2. pakartoja Parlamento nuomonę, kad 
2020 m. Sąjungos biudžetas turėtų sudaryti 
sąlygas parengti 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) ir suteikti tvirtą 
pagrindą tam, kad būtų pradėtos 
įgyvendinti naujos kartos Sąjungos 
programos ir politika; be to, primena, kad 
2020 m. yra paskutiniai dabartinės DFP 
metai, taigi ir paskutinė galimybė Sąjungai 
padaryti pažangą vykdant šiam laikotarpiui 
nustatytus politinius įsipareigojimus, be 
kita ko, siekiant ES klimato srities tikslo, 
JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį bei Sąjungos tikslą iki 2050 m. 
pasiekti, kad jos ekonomika neišskirtų 
anglies dioksido; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad, sudarant Sąjungos biudžetą, 
turi būti visapusiškai įvertintas ES lyčių 
lygybės politikos priemonių poveikis ir į jį 
atsižvelgta (biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą), taip siekiant 
skatinti lyčių aspekto integravimą ir lygias 
galimybes;
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5. primena Sąjungos įsipareigojimus 
pagal Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos 
įsipareigojimą siekti tikslo, kad 2014–
2020 m. su klimato kaita susijusios 
Sąjungos išlaidos siektų 20 proc.; pažymi, 
kad 21,0 proc. įsipareigojimų asignavimų, 
siūlomų 2020 m. biudžeto projekte, yra 
susiję su klimatu ir kad reikėtų papildomai 
skirti mažiausiai 3,5 mlrd. EUR su klimatu 
susijusioms išlaidoms padengti norint, kad 
būtų pasiektas 20 proc. tikslas; 
apgailestauja, kad pagal dabartinę DFP 
Sąjungos biudžetas turi ribotas priemones 
klimato kaitos problemai spręsti, ir 
atkreipia dėmesį į daug didesnius 
investicijų šioje srityje poreikius, nes, 
Komisija vertinimu, reikalinga suma siekia 
nuo 175 iki 290 mlrd. EUR per metus;

5. primena Sąjungos įsipareigojimus 
pagal Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos 
įsipareigojimą siekti tikslo, kad 2014–
2020 m. su klimato kaita susijusios 
Sąjungos išlaidos siektų 20 proc.; pažymi, 
kad 21,0 proc. įsipareigojimų asignavimų, 
siūlomų 2020 m. biudžeto projekte, yra 
susiję su klimatu ir kad reikėtų papildomai 
skirti mažiausiai 3,5 mlrd. EUR su klimatu 
susijusioms išlaidoms padengti norint, kad 
būtų pasiektas 20 proc. tikslas; 
apgailestauja, kad pagal dabartinę DFP 
Sąjungos biudžetas turi ribotas priemones 
klimato kaitos problemai spręsti, ir 
atkreipia dėmesį į daug didesnius 
investicijų šioje srityje poreikius, nes, 
Komisija vertinimu, reikalinga suma siekia 
nuo 175 iki 290 mlrd. EUR per metus; 
pabrėžia, kad reikia dėti visas pastangas 
siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. 
pabaigos būtų kuo labiau priartėta prie 
bendro Sąjungos biudžeto tikslo;
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