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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές, ψηφιακές και δημογραφικές 
προκλήσεις· χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως τη νέα στρατηγική 
πράσινης ανάπτυξης για την Ευρώπη, επικεντρωμένη στη βιωσιμότητα, την ευημερία 
των πολιτών και τη δίκαιη μεταχείριση·

2. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
αρνητικές διανεμητικές επιπτώσεις· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να διασφαλίζεται η εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως μέσου για τη διασφάλιση του 
συντονισμού των πολιτικών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την υλοποίηση των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης στις ανά χώρα εκθέσεις·

4. χαιρετίζει τις εκθέσεις για τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς, οι οποίες θα καταρρίψουν 
τους μύθους γύρω από την προσέγγιση των «καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών 
αποδεκτών» στον προϋπολογισμό της ΕΕ, με την παροχή στοιχείων που αποδεικνύουν 
τα οφέλη της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για τα κράτη μέλη·

5. τονίζει τη σημασία ενός κατάλληλα χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και των προσδοκιών των πολιτών· 
υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου που απαιτεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο 
προϋπολογισμό της ΕΕ και μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων 
πόρων της ΕΕ προκειμένου να δώσει την έγκρισή του· ζητεί από την Επιτροπή να 
εγκρίνει μια πιο διαφανή, αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή·

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης όσον 
αφορά τη μετάβαση· θεωρεί ότι ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να 
διασφαλίζει κατάλληλη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση για όλους·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τη δημοκρατική λογοδοσία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.


