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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet upprepar sin 
åsikt att budgeten för 2020 bör bana väg 
för den fleråriga budgetramen 2021–2027 
och utgöra en stabil utgångspunkt för 
lanseringen av den nya generationen av 
unionens program och politik. Parlamentet 
påminner dessutom om att 2020 är det sista 
året för den nuvarande fleråriga 
budgetramen och därmed den sista 
möjligheten för unionen att komma 
närmare uppfyllandet av de politiska 
åtaganden som fastställts för denna period, 
bland annat att uppnå EU:s klimatmål och 
genomföra FN:s mål för hållbar utveckling 
samt förverkliga den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang att unionens budget 
måste utvärdera och integrera de 
fullständiga effekterna av unionens 
jämställdhetspolitik 
(jämställdhetsbudgetering) och på så sätt 
främja jämställdhetsintegrering och lika 
möjligheter.

2. Europaparlamentet upprepar sin 
åsikt att budgeten för 2020 bör bana väg 
för den fleråriga budgetramen 2021–2027 
och utgöra en stabil utgångspunkt för 
lanseringen av den nya generationen av 
unionens program och politik. Parlamentet 
påminner dessutom om att 2020 är det sista 
året för den nuvarande fleråriga 
budgetramen och därmed den sista 
möjligheten för unionen att komma 
närmare uppfyllandet av de politiska 
åtaganden som fastställts för denna period, 
bland annat att uppnå EU:s klimatmål och 
genomföra FN:s mål för hållbar utveckling 
samt förverkliga den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och unionens mål att 
uppnå en koldioxidneutral ekonomi till 
2050. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att unionens budget måste 
utvärdera och integrera de fullständiga 
effekterna av unionens jämställdhetspolitik 
(jämställdhetsbudgetering) och på så sätt 
främja jämställdhetsintegrering och lika 
möjligheter.
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om 
unionens skyldigheter enligt Parisavtalet 
och unionens åtagande att nå målet på 20 
% klimatrelaterade unionsutgifter för 
perioden 2014–2020. Parlamentet noterar 
att 21,0 % av de åtagandebemyndiganden 
som föreslås i budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade och att minst ytterligare 
3,5 miljarder EUR skulle behöva avsättas 
till klimatrelaterade utgifter för att nå målet 
på 20 %.  Parlamentet beklagar att 
unionens budget inom ramen för den 
nuvarande fleråriga budgetramen har 
begränsade medel för att hantera 
klimatutmaningarna på egen hand, och 
pekar på de mycket större behoven av 
investeringar på detta område, som enligt 
kommissionens uppskattning uppgår till 
175–290 miljarder EUR per år. 

5. Europaparlamentet påminner om 
unionens skyldigheter enligt Parisavtalet 
och unionens åtagande att nå målet på 
20 % klimatrelaterade unionsutgifter för 
perioden 2014–2020. Parlamentet noterar 
att 21,0 % av de åtagandebemyndiganden 
som föreslås i budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade och att minst ytterligare 
3,5 miljarder EUR skulle behöva avsättas 
till klimatrelaterade utgifter för att nå målet 
på 20 %. Parlamentet beklagar att unionens 
budget inom ramen för den nuvarande 
fleråriga budgetramen har begränsade 
medel för att hantera klimatutmaningarna 
på egen hand, och pekar på de mycket 
större behoven av investeringar på detta 
område, som enligt kommissionens 
uppskattning uppgår till 175–290 miljarder 
EUR per år. Parlamentet betonar att alla 
ansträngningar bör göras för att i så hög 
grad som möjligt uppnå det övergripande 
målet för unionens budget före utgången 
av 2020.
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