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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. счита, че Европейският съюз се нуждае от по-устойчив модел за растеж, за да 
отговори на предизвикателствата в областта на околната среда, цифровите 
технологии и демографията; приветства Европейския зелен пакт като новата 
стратегия за „зелен“ растеж за Европа, в основата на която стои устойчивостта, 
благосъстоянието на гражданите и справедливостта;

2. подчертава, че преодоляването на тези предизвикателства може да доведе до 
отрицателни последици при разпределението; поради това счита, че 
гарантирането на прилагането на принципите на Европейския стълб на 
социалните права е от решаващо значение;

3. подчертава важността на европейския семестър като инструмент за осигуряване 
на координация на политиките; приветства засиления акцент в докладите по 
държави върху екологичната устойчивост и изпълнението на целите за устойчиво 
развитие;

4. приветства докладите за резултатите от работата на единния пазар, които ще 
оборят митовете за подхода „нетни вносители и нетни получатели“ към бюджета 
на ЕС, като предоставят данни, показващи ползите от достъпа до единния пазар за 
държавите членки;

5. подчертава значението на един добре финансиран бюджет на ЕС, за да се 
отговори на общите предизвикателства и очакванията на гражданите; припомня 
позицията на Парламента, който, за да даде съгласието си, изисква силен и 
надежден бюджет на ЕС и споразумение относно реформата на собствените 
ресурси на ЕС; изисква от Комисията да възприеме по-прозрачна, строга и 
всеобхватна методология за интегриране на въпросите, свързани с климата и 
биологичното разнообразие, като в същото време включи и Парламента в този 
процес;

6. счита, че държавите членки и регионите имат различни отправни точки, когато 
става въпрос за прехода; счита, че механизмът за справедлив преход следва да 
гарантира подходящ, приобщаващ и справедлив преход за всички;

7. приканва Комисията да продължи да засилва демократичната отчетност на 
европейския семестър.


