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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že Evropská unie potřebuje udržitelnější model růstu s cílem reagovat na 
environmentální, digitální a demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu pro Evropu jako 
novou strategii zeleného růstu pro Evropu založenou na udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako základu;

2. zdůrazňuje, že řešení těchto problémů může vést k negativním distribučním účinkům; 
domnívá se proto, že je klíčové zajistit provádění zásad evropského pilíře sociálních 
práv;

3. zdůrazňuje význam evropského semestru jakožto nástroje pro zajištění koordinace 
politik; vítá větší zaměření na environmentální udržitelnost a provádění cílů 
udržitelného rozvoje ve zprávách o jednotlivých zemích;

4. vítá zprávy o výkonnosti jednotného trhu, které vyvrátí mýty týkající se přístupu k 
rozpočtu EU, pokud jde o „čisté přispěvatele a čisté příjemce“, tím, že poskytnou 
číselné údaje, které prokáží výhody jednotného přístupu na trh pro členské státy;

5. zdůrazňuje význam řádně financovaného rozpočtu EU s cílem řešit společné výzvy a 
očekávání občanů; připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, aby udělil svůj souhlas, 
požaduje silný a věrohodný rozpočet EU a dohodu o reformě vlastních zdrojů EU; 
požaduje, aby Komise přijala transparentnější, přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické rozmanitosti a aby do tohoto procesu zapojila 
Parlament;

6. domnívá se, že členské státy a regiony mají v otázce transformace odlišné výchozí 
pozice; domnívá se, že mechanismus pro spravedlivou transformaci by měl zajistit 
přiměřenou, inkluzivní a spravedlivou transformaci pro všechny;

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v posilování demokratické odpovědnosti evropského 
semestru.


