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Alteração 22
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 – todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reitera a opinião do Parlamento de 
que o orçamento de 2020 deve preparar o 
caminho para o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) 2021-2027 e ser um 
ponto de partida sólido para o lançamento 
da nova geração de políticas e programas 
da União;  recorda, além disso, que 2020 é 
o último ano do QFP em vigor e, por 
conseguinte, a última oportunidade para a 
União se aproximar de cumprir os 
compromissos políticos estabelecidos para 
esse período, nomeadamente sobre a 
consecução do objetivo climático da UE e 
a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e a concretização do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;  salienta, 
neste contexto, que o orçamento da União 
deve avaliar e integrar plenamente o 
impacto das políticas da União em matéria 
de igualdade de género (orçamentação 
sensível ao género), promovendo assim a 
integração da perspetiva de género e a 
igualdade de oportunidades;

2. Reitera a opinião do Parlamento de 
que o orçamento de 2020 deve preparar o 
caminho para o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) 2021-2027 e ser um 
ponto de partida sólido para o lançamento 
da nova geração de políticas e programas 
da União; recorda, além disso, que 2020 é 
o último ano do QFP em vigor e, por 
conseguinte, a última oportunidade para a 
União se aproximar de cumprir os 
compromissos políticos estabelecidos para 
esse período, nomeadamente sobre a 
consecução do objetivo climático da UE e 
a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e do objetivo da União de 
alcançar uma economia neutra em termos 
de carbono até 2050; salienta, neste 
contexto, que o orçamento da União deve 
avaliar e integrar plenamente o impacto das 
políticas da União em matéria de igualdade 
de género (orçamentação sensível ao 
género), promovendo assim a integração da 
perspetiva de género e a igualdade de 
oportunidades;
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda as obrigações da União 
decorrentes do Acordo de Paris e o 
compromisso da União de alcançar um 
objetivo de 20 % para as despesas da 
União relacionadas com o clima no período 
2014-2020;  observa que 21,0 % das 
dotações de autorização propostas no PO 
para 2020 estão relacionadas com o clima e 
que 3,5 mil milhões de EUR adicionais, 
pelo menos, teriam de ser consagrados a 
despesas relacionadas com o clima, para 
alcançar o objetivo de 20 %;  lamenta que, 
no âmbito do QFP em vigor, o orçamento 
da União disponha de meios limitados para 
enfrentar por si só o desafio climático e 
chama a atenção para as necessidades 
muito mais elevadas de investimento neste 
domínio, estimadas pela Comissão em 175 
a 290 mil milhões de EUR por ano; 

5. Recorda as obrigações da União 
decorrentes do Acordo de Paris e o 
compromisso da União de alcançar um 
objetivo de 20 % para as despesas da 
União relacionadas com o clima no período 
2014-2020; observa que 21,0 % das 
dotações de autorização propostas no PO 
para 2020 estão relacionadas com o clima e 
que 3,5 mil milhões de EUR adicionais, 
pelo menos, teriam de ser consagrados a 
despesas relacionadas com o clima, para 
alcançar o objetivo de 20 %; lamenta que, 
no âmbito do QFP em vigor, o orçamento 
da União disponha de meios limitados para 
enfrentar por si só o desafio climático e 
chama a atenção para as necessidades 
muito mais elevadas de investimento neste 
domínio, estimadas pela Comissão em 175 
a 290 mil milhões de EUR por ano; 
sublinha que devem ser envidados todos 
os esforços necessários para chegar o 
mais próximo possível do objetivo global 
para o orçamento da União até ao final de 
2020;

Or. en


