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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak egy fenntarthatóbb növekedési modellre van 
szüksége ahhoz, hogy választ tudjon adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld megállapodást mint Európa új zöld növekedési 
stratégiáját, amelynek középpontjában a fenntarthatóság, a polgárok jólléte és a 
méltányosság áll;

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal járhat; ezért 
alapvető fontosságúnak tartja a szociális jogok európai pillérében foglalt elvek 
végrehajtásának biztosítását;

3. hangsúlyozza az európai szemeszter mint szakpolitikai koordinációt biztosító eszköz 
fontosságát; üdvözli, hogy az országjelentések nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
környezeti fenntarthatóságra és a fenntartható fejlődési célok végrehajtására;

4. üdvözli az egységes piac teljesítményéről szóló jelentéseket, amelyek eloszlatják az 
uniós költségvetés „nettó befizetőit és nettó kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat szolgáltatnak, amelyek szemléltetik az egységes piachoz 
való hozzáférés előnyeit a tagállamok számára;

5. hangsúlyozza a megfelelően finanszírozott uniós költségvetés fontosságát a közös 
kihívások kezelése és a polgárok elvárásainak való megfelelés érdekében; emlékeztet a 
Parlament álláspontjára, amely erős és hiteles uniós költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és átfogóbb 
módszertant az éghajlat és a biológiai sokféleség szempontjainak általános 
érvényesítésére, és vonja be a Parlamentet ebbe a folyamatba;

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a régiók eltérő kiindulási pontokkal rendelkeznek az 
átállást illetően; úgy véli, hogy a méltányos átállási mechanizmus megfelelő, inkluzív és 
méltányos átállást biztosít mindenki számára;

7. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa az európai szemeszter demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozását.


