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NL In verscheidenheid verenigd NL

16.10.2019 A9-0017/22

Amendement 22
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert aan het standpunt van het 
Parlement dat de begroting 2020 de weg 
moet vrijmaken voor het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2021-2027 en een solide beginpunt moet 
vormen voor de opzet van een nieuwe 
generatie EU-programma’s en 
beleidsmaatregelen; herinnert er voorts aan 
dat 2020 het laatste jaar van het huidige 
MFK is en, dat de Unie dus een laatste 
kans heeft om de politieke afspraken voor 
die periode zo goed mogelijk na te komen, 
inclusief de toezegging om de EU-
klimaatdoelstelling te halen, de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
te realiseren en de Europese pijler van 
sociale rechten af te ronden; benadrukt in 
dit verband dat de begroting van de Unie 
het volledige effect van het beleid van de 
Unie op het gebied van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen moet evalueren en 
integreren (genderbudgettering), en zo 
gendermainstreaming en gelijke kansen te 
bevorderen;

2. herinnert aan het standpunt van het 
Parlement dat de begroting 2020 de weg 
moet vrijmaken voor het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2021-2027 en een solide beginpunt moet 
vormen voor de opzet van een nieuwe 
generatie EU-programma’s en 
beleidsmaatregelen; herinnert er voorts aan 
dat 2020 het laatste jaar van het huidige 
MFK is en, dat de Unie dus een laatste 
kans heeft om de politieke afspraken voor 
die periode zo goed mogelijk na te komen, 
inclusief de toezegging om de EU-
klimaatdoelstelling te halen, de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
te realiseren en de Europese pijler van 
sociale rechten af te ronden, alsook de 
Uniedoelstelling om tegen 2050 tot een 
koolstofneutrale economie te komen; 
benadrukt in dit verband dat de begroting 
van de Unie het volledige effect van het 
beleid van de Unie op het gebied van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen moet 
evalueren en integreren 
(genderbudgettering), en zo 
gendermainstreaming en gelijke kansen te 
bevorderen;

Or. en
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de verplichtingen van 
de Unie uit hoofde van de Overeenkomst 
van Parijs en aan de toezegging van de 
Unie om voor de periode 2014-2020 20 % 
van de begroting aan klimaatgerelateerde 
uitgaven te besteden; merkt op dat 21,0 % 
van de in de OB voor 2020 voorgestelde 
vastleggingskredieten klimaatgerelateerd 
zijn en dat ten minste 3,5 miljard EUR 
extra moet worden besteed aan 
klimaatgerelateerde maatregelen om de 
doelstelling van 20 % te halen; betreurt dat 
de begroting van de Unie in het kader van 
het huidige MFK beperkte middelen heeft 
om de klimaatuitdaging op eigen kracht 
aan te pakken en wijst op de veel hogere 
investeringsbehoeften op dit gebied, die 
door de Commissie worden geraamd op 
175 tot 290 miljard EUR per jaar; 

5. herinnert aan de verplichtingen van 
de Unie uit hoofde van de Overeenkomst 
van Parijs en aan de toezegging van de 
Unie om voor de periode 2014-2020 20 % 
van de begroting aan klimaatgerelateerde 
uitgaven te besteden; merkt op dat 21,0 % 
van de in de OB voor 2020 voorgestelde 
vastleggingskredieten klimaatgerelateerd 
zijn en dat ten minste 3,5 miljard EUR 
extra moet worden besteed aan 
klimaatgerelateerde maatregelen om de 
doelstelling van 20 % te halen; betreurt dat 
de begroting van de Unie in het kader van 
het huidige MFK beperkte middelen heeft 
om de klimaatuitdaging op eigen kracht 
aan te pakken en wijst op de veel hogere 
investeringsbehoeften op dit gebied, die 
door de Commissie worden geraamd op 
175 tot 290 miljard EUR per jaar; 
benadrukt dat al het mogelijke moet 
worden gedaan om ervoor te zorgen dat de 
algehele Uniebegrotingsdoelstelling vóór 
het einde van 2020 zoveel mogelijk wordt 
gehaald;

Or. en


