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Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atkārtoti pauž Parlamenta viedokli, 
ka Savienības 2020. gada budžetam būtu 
jāpalīdz sagatavoties daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam 
īstenošanai un jānodrošina stabils izejas 
punkts jaunās paaudzes Savienības 
programmām un politikas pasākumiem; 
turklāt atgādina, ka 2020. gads ir pēdējais 
pašreizējās DFS darbības gads un līdz ar to 
Savienības pēdējā iespēja pietuvoties šim 
periodam noteikto politisko saistību 
izpildei, tostarp virzībā uz ES klimata 
mērķa sasniegšanu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (IAM) īstenošanu, kā arī 
Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanu; 
šajā sakarībā uzsver, ka Savienības budžetā 
ir visā pilnībā jānovērtē un jāintegrē 
Savienības politikas ietekme uz dzimumu 
līdztiesību (dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana budžeta plānošanā), tādējādi 
veicinot dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu un vienlīdzīgas iespējas;

2. atkārtoti pauž Parlamenta viedokli, 
ka Savienības 2020. gada budžetam būtu 
jāpalīdz sagatavoties daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam 
īstenošanai un jānodrošina stabils izejas 
punkts jaunās paaudzes Savienības 
programmām un politikas pasākumiem; 
turklāt atgādina, ka 2020. gads ir pēdējais 
pašreizējās DFS darbības gads un līdz ar to 
Savienības pēdējā iespēja pietuvoties šim 
periodam noteikto politisko saistību 
izpildei, tostarp virzībā uz ES klimata 
mērķa sasniegšanu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (IAM) īstenošanu, kā arī 
Eiropas Sociālo tiesību pīlāra un 
Savienības mērķa līdz 2050. gadam 
panākt oglekļa emisiju ziņā neitrālu 
ekonomiku īstenošanu; šajā sakarībā 
uzsver, ka Savienības budžetā ir visā 
pilnībā jānovērtē un jāintegrē Savienības 
politikas ietekme uz dzimumu līdztiesību 
(dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta plānošanā), tādējādi veicinot 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu 
un vienlīdzīgas iespējas;
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5. atgādina par Savienības saistībām, 
kas izriet no Parīzes nolīguma, un 
Savienības apņemšanos sasniegt mērķi 
laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 20 % 
no Savienības izdevumiem atvēlēt ar 
klimatu saistītiem pasākumiem; norāda, ka 
21,0 % no 2020. gada budžeta projektā 
ierosinātajām saistību apropriācijām ir 
saistīts ar klimatu un ka vēl vismaz 
3,5 miljardi EUR būtu jāatvēl ar klimatu 
saistītiem izdevumiem, lai sasniegtu 20 % 
mērķi; pauž nožēlu, ka pašreizējās DFS 
ietvaros Savienības budžeta iespējas 
patstāvīgi risināt klimata problēmu ir 
ierobežotas, un norāda, ka šajā jomā ir 
nepieciešamas daudz lielākas investīcijas 
— saskaņā ar Komisijas aplēsēm 175 līdz 
290 miljardi EUR gadā; 

5. atgādina par Savienības saistībām, 
kas izriet no Parīzes nolīguma, un 
Savienības apņemšanos sasniegt mērķi 
laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 20 % 
no Savienības izdevumiem atvēlēt ar 
klimatu saistītiem pasākumiem; norāda, ka 
21,0 % no 2020. gada budžeta projektā 
ierosinātajām saistību apropriācijām ir 
saistīts ar klimatu un ka vēl vismaz 
3,5 miljardi EUR būtu jāatvēl ar klimatu 
saistītiem izdevumiem, lai sasniegtu 20 % 
mērķi; pauž nožēlu, ka pašreizējās DFS 
ietvaros Savienības budžeta iespējas 
patstāvīgi risināt klimata problēmu ir 
ierobežotas, un norāda, ka šajā jomā ir 
nepieciešamas daudz lielākas investīcijas 
— saskaņā ar Komisijas aplēsēm 175 līdz 
290 miljardi EUR gadā; uzsver, ka būtu 
jādara viss iespējamais, lai līdz 2020. gada 
beigām pēc iespējas lielākā apmērā tiktu 
sasniegts vispārējais Savienības budžeta 
mērķis;
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