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2. ponavlja mnenje Parlamenta, da bi 
moral proračun za leto 2020 tlakovati pot 
do večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027 in zagotoviti trdno 
izhodišče za novo generacijo programov in 
politik Unije; poleg tega opozarja, da je 
leto 2020 zadnje leto sedanjega večletnega 
finančnega okvira in je zato zadnja 
priložnost, ko se Unija lahko približa 
uresničitvi političnih zavez za to obdobje, 
tudi kar zadeva doseganje podnebnega 
cilja EU in uresničitev ciljev trajnostnega 
razvoja OZN ter izvajanje evropskega 
stebra socialnih pravic; v zvezi s tem 
poudarja, da mora proračun Unije oceniti 
in vključiti skupen učinek politik Unije na 
enakost spolov (priprava proračuna, ki 
upošteva vidik spola), s tem pa spodbujati  
vključevanje vidika spola in enake 
možnosti;

2. ponavlja mnenje Parlamenta, da bi 
moral proračun za leto 2020 tlakovati pot 
do večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027 in zagotoviti trdno 
izhodišče za novo generacijo programov in 
politik Unije; poleg tega opozarja, da je 
leto 2020 zadnje leto sedanjega večletnega 
finančnega okvira in je zato zadnja 
priložnost, ko se Unija lahko približa 
uresničitvi političnih zavez za to obdobje, 
tudi kar zadeva uresničitev podnebnega 
cilja EU in ciljev trajnostnega razvoja OZN 
ter uresničevanje evropskega stebra 
socialnih pravic in cilja Unije, da do leta 
2050 doseže ogljično nevtralno 
gospodarstvo; v zvezi s tem poudarja, da 
mora proračun Unije oceniti in vključiti 
skupen učinek politik Unije na enakost 
spolov (priprava proračuna, ki upošteva 
vidik spola), s tem pa spodbujati 
vključevanje vidika spola in enake 
možnosti;
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5. želi spomniti na obveznosti Unije v 
okviru Pariškega sporazuma in na zavezo 
Unije, da bo v obdobju 2014–2020 dosegla 
cilj, da bo 20 % njenih odhodkov 
povezanih s podnebjem; je seznanjen, da je 
21 % odobritev za prevzem obveznosti, 
predlaganih v predlogu proračuna za leto 
2020, povezanih s podnebjem in da bi bilo 
treba vsaj 3,5 milijarde EUR nameniti za 
odhodke, povezane s podnebjem, da bi 
dosegli 20-odstotni cilj; obžaluje, da ima v 
sedanjem večletnem finančnem okviru 
proračun Unije omejene možnosti, da sam 
obravnava podnebni izziv, in poudarja 
veliko večjo potrebo po naložbah na tem 
področju, ki po ocenah Komisije znašajo 
med 175 in 290 milijardami EUR letno; 

5. želi spomniti na obveznosti Unije v 
okviru Pariškega sporazuma in na zavezo 
Unije, da bo v obdobju 2014–2020 dosegla 
cilj, da bo 20 % njenih odhodkov 
povezanih s podnebjem; je seznanjen, da je 
21 % odobritev za prevzem obveznosti, 
predlaganih v predlogu proračuna za leto 
2020, povezanih s podnebjem in da bi bilo 
treba vsaj 3,5 milijarde EUR nameniti za 
odhodke, povezane s podnebjem, da bi 
dosegli 20-odstotni cilj; obžaluje, da ima v 
sedanjem večletnem finančnem okviru 
proračun Unije omejene možnosti, da sam 
obravnava podnebni izziv, in poudarja 
veliko večjo potrebo po naložbah na tem 
področju, ki po ocenah Komisije znašajo 
med 175 in 290 milijardami EUR letno; 
poudarja, da bi bilo treba storiti vse, kar je 
mogoče, da bo skupni cilj v zvezi s 
proračunom Unije uresničen do konca 
leta 2020;
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