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16.10.2019 A9-0017/22

Pozmeňujúci návrh 22
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opakuje názor Parlamentu, že 
rozpočet na rok 2020 by mal vytvoriť 
podmienky pre viacročný finančný rámec 
(VFR) na roky 2021 – 2027 a poskytnúť 
spoľahlivý východiskový bod pre uvedenie 
novej generácie programov a politík Únie; 
okrem toho pripomína, že rok 2020 je 
posledným rokom súčasného VFR, a preto 
aj poslednou príležitosťou pre Úniu, aby sa 
priblížila k splneniu politických záväzkov 
stanovených na toto obdobie vrátane 
plnenia cieľa EÚ v oblasti klímy a cieľov 
udržateľného rozvoja OSN a 
zabezpečovania európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že rozpočet Únie musí 
vyhodnotiť a začleniť úplný vplyv politík 
Únie na rodovú rovnosť (rodové 
rozpočtovanie), a tým podporovať 
uplatňovanie rodového hľadiska a rovnaké 
príležitosti;

2. opakuje názor Parlamentu, že 
rozpočet na rok 2020 by mal vytvoriť 
podmienky pre viacročný finančný rámec 
(VFR) na roky 2021 – 2027 a poskytnúť 
spoľahlivý východiskový bod pre uvedenie 
novej generácie programov a politík Únie; 
okrem toho pripomína, že rok 2020 je 
posledným rokom súčasného VFR, a preto 
aj poslednou príležitosťou pre Úniu, aby sa 
priblížila k splneniu politických záväzkov 
stanovených na toto obdobie vrátane 
plnenia cieľa EÚ v oblasti klímy a cieľov 
udržateľného rozvoja OSN a 
zabezpečovania európskeho piliera 
sociálnych práv a cieľa Únie dosiahnuť 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 
2050; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že 
rozpočet Únie musí vyhodnotiť a začleniť 
úplný vplyv politík Únie na rodovú 
rovnosť (rodové rozpočtovanie), a tým 
podporovať uplatňovanie rodového 
hľadiska a rovnaké príležitosti;
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Pozmeňujúci návrh 23
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína povinnosti Únie 
vyplývajúce z Parížskej dohody a záväzok 
Únie dosiahnuť, aby 20 % výdavkov Únie 
bolo v období 2014 – 2020 spojených s 
klímou; konštatuje, že 21,0 % viazaných 
rozpočtových prostriedkov navrhnutých v 
návrhu rozpočtu na rok 2020 súvisí s 
klímou a že na to, aby sa dosiahol cieľ 
20 %, by sa muselo na výdavky súvisiace s 
klímou vyčleniť minimálne ďalších 3,5 
miliardy EUR; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že v rámci súčasného VFR má 
rozpočet Únie obmedzené prostriedky na 
to, aby mohol riešiť problematiku klímy 
samostatne, a poukazuje na potrebu oveľa 
vyšších investícií v tejto oblasti, ktoré 
podľa odhadov Komisie predstavujú od 
175 do 290 miliárd EUR ročne; 

5. pripomína povinnosti Únie 
vyplývajúce z Parížskej dohody a záväzok 
Únie dosiahnuť, aby 20 % výdavkov Únie 
bolo v období 2014 – 2020 spojených s 
klímou; konštatuje, že 21,0 % viazaných 
rozpočtových prostriedkov navrhnutých v 
návrhu rozpočtu na rok 2020 súvisí s 
klímou a že na to, aby sa dosiahol cieľ 
20 %, by sa muselo na výdavky súvisiace s 
klímou vyčleniť minimálne ďalších 3,5 
miliardy EUR; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že v rámci súčasného VFR má 
rozpočet Únie obmedzené prostriedky na 
to, aby mohol riešiť problematiku klímy 
samostatne, a poukazuje na potrebu oveľa 
vyšších investícií v tejto oblasti, ktoré 
podľa odhadov Komisie predstavujú od 
175 do 290 miliárd EUR ročne; 
zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť 
maximálne úsilie s cieľom čo najviac sa 
priblížiť splneniu celkového cieľa 
rozpočtu Únie do konca roku 2020;
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