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2. ponownie wyraża opinię 
Parlamentu, że budżet na rok 2020 
powinien utorować drogę dla wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2021–
2027 i stanowić solidny punkt wyjścia dla 
uruchomienia nowej edycji programów i 
strategii politycznych Unii; przypomina 
ponadto, że rok 2020 jest ostatnim rokiem 
obowiązywania obecnych WRF, a zatem 
ostatnią szansą, by Unia zbliżyła się do 
wypełnienia zobowiązań politycznych 
ustalonych na ten okres, w tym do 
osiągnięcia celu UE w zakresie klimatu i 
oenzetowskich celów zrównoważonego 
rozwoju (SDG) oraz realizacji 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla w tym kontekście, że budżet 
Unii musi oceniać i integrować pełny 
wpływ polityki Unii na równouprawnienie 
płci (sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci ), wspierając 
w ten sposób uwzględnianie aspektu płci i 
równe szanse;

2. ponownie wyraża opinię 
Parlamentu, że budżet na rok 2020 
powinien utorować drogę dla wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2021–
2027 i stanowić solidny punkt wyjścia dla 
uruchomienia nowej edycji programów i 
strategii politycznych Unii; przypomina 
ponadto, że rok 2020 jest ostatnim rokiem 
obowiązywania obecnych WRF, a zatem 
ostatnią szansą, by Unia zbliżyła się do 
wypełnienia zobowiązań politycznych 
ustalonych na ten okres, w tym do 
osiągnięcia celu UE w zakresie klimatu i 
oenzetowskich celów zrównoważonego 
rozwoju (SDG) oraz realizacji 
Europejskiego filaru praw socjalnych i celu 
Unii polegającego na osiągnięciu 
gospodarki neutralnej pod względem 
emisji dwutlenku węgla do 2050 r.; 
podkreśla w tym kontekście, że budżet 
Unii musi oceniać i integrować pełny 
wpływ polityki Unii na równouprawnienie 
płci (sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci ), wspierając 
w ten sposób uwzględnianie aspektu płci i 
równe szanse;
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5. przypomina obowiązki Unii 
wynikające z porozumienia paryskiego 
oraz zobowiązanie Unii do osiągnięcia 
celu, jakim jest przeznaczenie 20 % 
środków na wydatki Unii związane z 
klimatem w latach 2014–2020; zauważa, 
że 21,0 % środków na zobowiązania 
zaproponowanych w PB na 2020 r. to 
środki związane z klimatem i że aby 
osiągnąć cel 20 % co najmniej dodatkowe 
3,5 mld EUR musiałoby zostać 
przeznaczone na wydatki związane z 
klimatem; wyraża ubolewanie, że w 
ramach obecnych WRF budżet Unii 
dysponuje ograniczonymi środkami, by 
samodzielnie stawić czoła wyzwaniom 
związanym z klimatem, i wskazuje na 
znacznie większe potrzeby inwestycyjne w 
tej dziedzinie, szacowane przez Komisję na 
ok. 175–290 mld EUR rocznie; 

5. przypomina obowiązki Unii 
wynikające z porozumienia paryskiego 
oraz zobowiązanie Unii do osiągnięcia 
celu, jakim jest przeznaczenie 20 % 
środków na wydatki Unii związane z 
klimatem w latach 2014–2020; zauważa, 
że 21,0 % środków na zobowiązania 
zaproponowanych w PB na 2020 r. to 
środki związane z klimatem i że aby 
osiągnąć cel 20 % co najmniej dodatkowe 
3,5 mld EUR musiałoby zostać 
przeznaczone na wydatki związane z 
klimatem; wyraża ubolewanie, że w 
ramach obecnych WRF budżet Unii 
dysponuje ograniczonymi środkami, by 
samodzielnie stawić czoła wyzwaniom 
związanym z klimatem, i wskazuje na 
znacznie większe potrzeby inwestycyjne w 
tej dziedzinie, szacowane przez Komisję na 
ok. 175–290 mld EUR rocznie; podkreśla, 
że należy dołożyć wszelkich starań, by jak 
najbardziej zbliżyć się do osiągnięcia 
ogólnego celu budżetowego Unii do końca 
2020 r.;
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