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2.
Itenni l-opinjoni tal-Parlament li lbaġit 2020 għandu jwitti t-triq għall-Qafas
Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 u
jagħmilha ta' punt tat-tluq sod għat-tnedija
tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' programmi u
politiki tal-Unjoni; ifakkar, barra minn
hekk, li l-2020 hija l-aħħar sena tal-QFP
attwali u, għalhekk, l-aħħar opportunità
għall-Unjoni biex toqrob lejn l-impenji
politiċi stabbiliti għal dak il-perjodu, inkluż
biex jintlaħaq l-objettiv tal-UE dwar ilklima, jiġu implimentati l-Għanijiet ta'
Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u biex
jitwettaq il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet
Soċjali; jenfasizza, f'dak il-kuntest, li lbaġit tal-Unjoni jrid jevalwa u jintegra limpatt sħiħ tal-politiki tal-Unjoni dwar lugwaljanza bejn il-ġeneri (ibbaġitjar skont
il-ġeneru), u b'hekk jippromwovi lintegrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u lopportunitajiet indaqs;

2.
Itenni l-opinjoni tal-Parlament li lbaġit 2020 għandu jwitti t-triq għall-Qafas
Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 u
jagħmilha ta' punt tat-tluq sod għat-tnedija
tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' programmi u
politiki tal-Unjoni; ifakkar, barra minn
hekk, li l-2020 hija l-aħħar sena tal-QFP
attwali u, għalhekk, l-aħħar opportunità
għall-Unjoni biex toqrob lejn l-impenji
politiċi stabbiliti għal dak il-perjodu, inkluż
biex jintlaħaq l-objettiv tal-UE dwar ilklima, jiġu implimentati l-Għanijiet ta'
Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u biex
jitwettaq il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet
Soċjali kif ukoll l-objettiv tal-Unjoni li
jkollha ekonomija newtrali f'termini ta'
emissjonijiet tal-karbonju sal-2050;
jenfasizza, f'dak il-kuntest, li l-baġit talUnjoni jrid jevalwa u jintegra l-impatt sħiħ
tal-politiki tal-Unjoni dwar l-ugwaljanza
bejn il-ġeneri (ibbaġitjar skont il-ġeneru), u
b'hekk jippromwovi l-integrazzjoni talperspettiva tal-ġeneri u l-opportunitajiet
indaqs;
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5.
Ifakkar fl-obbligi tal-Unjoni flambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u l-impenn
tagħha li tilħaq objettiv ta' 20 % tan-nefqa
tal-Unjoni relatata mal-klima għallperjodu 2014-2020; jinnota li 21,0 % talapproprjazzjonijiet ta' impenn proposti flAB għall-2020 huma relatati mal-klima u li
mill-inqas EUR 3,5 biljun addizzjonali
għandhom ikunu ddedikati għan-nefqa
relatata mal-klima sabiex jintlaħaq lobjettiv ta' 20 %; jiddispjaċih li, fl-ambitu
tal-QFP attwali, il-baġit tal-Unjoni għandu
mezzi limitati biex jindirizza l-isfida
klimatika waħdu u jindika ħtiġijiet ferm
akbar għall-investiment f'dan il-qasam,
stmat mill-Kummissjoni fil-medda ta' bejn
EUR 175 biljun u EUR 290 biljun fis-sena;

5.
Ifakkar fl-obbligi tal-Unjoni flambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u l-impenn
tagħha li tilħaq objettiv ta' 20 % tan-nefqa
tal-Unjoni relatata mal-klima għallperjodu 2014-2020; jinnota li 21,0 % talapproprjazzjonijiet ta' impenn proposti flAB għall-2020 huma relatati mal-klima u li
mill-inqas EUR 3,5 biljun addizzjonali
għandhom ikunu ddedikati għan-nefqa
relatata mal-klima sabiex jintlaħaq lobjettiv ta' 20 %; jiddispjaċih li, fl-ambitu
tal-QFP attwali, il-baġit tal-Unjoni għandu
mezzi limitati biex jindirizza l-isfida
klimatika waħdu u jindika ħtiġijiet ferm
akbar għall-investiment f'dan il-qasam,
stmat mill-Kummissjoni fil-medda ta' bejn
EUR 175 biljun u EUR 290 biljun fis-sena;
jisħaq li għandu jsir kull sforz sabiex
kemm jista' jkun jintlaħaq l-objettiv
ġenerali tal-baġit tal-Unjoni sa tmiem l2020;
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