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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at EU har brug for en mere bæredygtig vækstmodel for at kunne finde løsninger 
på de miljømæssige, digitale og demografiske udfordringer; glæder sig over den 
europæiske grønne pagt som den nye grønne vækststrategi for Europa med 
bæredygtighed, borgernes velfærd og retfærdighed i centrum;

2. understreger, at håndteringen af disse udfordringer kan medføre negative 
fordelingsmæssige virkninger; mener derfor, at det er afgørende at sikre gennemførelsen 
af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder;

3. understreger betydningen af det europæiske semester som et instrument til at sikre 
koordinering af politikker; glæder sig over det øgede fokus på miljømæssig 
bæredygtighed og på gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i 
landerapporterne;

4. glæder sig over performancerapporterne om det indre marked, som vil aflive myterne 
om "nettobidragydere og nettomodtagere" til EU's budget ved at fremlægge tal, der 
illustrerer fordelene ved adgang til det indre marked for medlemsstaterne;

5. understreger vigtigheden af et EU-budget med tilstrækkelige midler med henblik på at 
håndtere fælles udfordringer og leve op til borgernes forventninger; minder om 
Parlamentets holdning, der kræver et stærkt og troværdigt EU-budget og en aftale om en 
reform af EU's egne indtægter for at give sin godkendelse; anmoder Kommissionen om 
at vedtage en mere gennemsigtig, stringent og omfattende metode til integrering af 
klima- og biodiversitetshensyn og om inddragelse af Parlamentet i denne proces;

6. mener, at medlemsstaterne og regionerne har forskellige udgangspunkter for så vidt 
angår omstillingen; mener, at mekanismen for retfærdig omstilling bør sikre en 
tilstrækkelig, inklusiv og retfærdig omstilling for alle;

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at styrke det europæiske semesters 
demokratiske ansvar.


