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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă poziția Parlamentului 
conform căreia bugetul pe 2020 ar trebui să 
pregătească terenul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2021-2027 și să 
constituie o bază solidă pentru inițierea 
unei noi generații de programe și politici 
ale Uniunii; reamintește, de asemenea, că 
2020 este ultimul exercițiu din actualul 
CFM, reprezentând astfel pentru Uniune 
ultima șansă de a face progrese pe calea 
îndeplinirii angajamentelor politice 
stabilite pentru perioada în curs, inclusiv în 
ceea ce privește realizarea obiectivului UE 
privind schimbările climatice și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD), precum și concretizarea 
Pilonului european al drepturilor sociale; 
subliniază, în acest context, că bugetul 
Uniunii trebuie să evalueze și să integreze 
impactul deplin al politicilor Uniunii 
asupra egalității de gen (bugetarea de gen), 
promovând astfel integrarea perspectivei 
de gen și egalitatea de șanse;

2. reafirmă poziția Parlamentului 
conform căreia bugetul pe 2020 ar trebui să 
pregătească terenul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2021-2027 și să 
constituie o bază solidă pentru inițierea 
unei noi generații de programe și politici 
ale Uniunii; reamintește, de asemenea, că 
2020 este ultimul exercițiu din actualul 
CFM, reprezentând astfel pentru Uniune 
ultima șansă de a face progrese pe calea 
îndeplinirii angajamentelor politice 
stabilite pentru perioada în curs, inclusiv în 
ceea ce privește realizarea obiectivului UE 
privind schimbările climatice și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD), precum și concretizarea 
Pilonului european al drepturilor sociale și 
atingerea obiectivului Uniunii de a avea o 
economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon până în 2050; 
subliniază, în acest context, că bugetul 
Uniunii trebuie să evalueze și să integreze 
impactul deplin al politicilor Uniunii 
asupra egalității de gen (bugetarea de gen), 
promovând astfel integrarea perspectivei 
de gen și egalitatea de șanse;
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5. reamintește obligațiile Uniunii în 
temeiul Acordului de la Paris și 
angajamentul Uniunii de a aloca măsurilor 
legate de climă 20 % din cheltuielile 
Uniunii pentru perioada 2014-2020; 
constată că 21,0 % din creditele de 
angajament propuse în PB pentru 2020 
sunt legate de climă și că ar trebui alocate 
cel puțin 3,5 miliarde EUR în plus 
cheltuielilor legate de climă pentru a 
realiza obiectivul de 20 %; regretă că, în 
actualul CFM, bugetul Uniunii dispune de 
mijloace limitate pentru a face față 
provocării climatice pe cont propriu și 
atrage atenția că este nevoie de investiții 
mult mai mari în domeniu, între 175 și 290 
de miliarde EUR pe an, potrivit estimărilor 
Comisiei; 

5. reamintește obligațiile Uniunii în 
temeiul Acordului de la Paris și 
angajamentul Uniunii de a aloca măsurilor 
legate de climă 20 % din cheltuielile 
Uniunii pentru perioada 2014-2020; 
constată că 21,0 % din creditele de 
angajament propuse în PB pentru 2020 
sunt legate de climă și că ar trebui alocate 
cel puțin 3,5 miliarde EUR în plus 
cheltuielilor legate de climă pentru a 
realiza obiectivul de 20 %; regretă că, în 
actualul CFM, bugetul Uniunii dispune de 
mijloace limitate pentru a face față 
provocării climatice pe cont propriu și 
atrage atenția că este nevoie de investiții 
mult mai mari în domeniu, între 175 și 290 
de miliarde EUR pe an, potrivit estimărilor 
Comisiei; subliniază că ar trebui depuse 
toate eforturile pentru a se apropia cât 
mai mult de obiectivul bugetar general al 
UE până la sfârșitul anului 2020;
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