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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Iqis li l-Unjoni Ewropea teħtieġ mudell ta' tkabbir aktar sostenibbli sabiex tirreaġixxi 
għall-isfidi ambjentali, diġitali u demografiċi; jilqa' b'sodisfazzjon il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija l-ġdida ta' tkabbir ekoloġiku għall-Ewropa b'sostenibbiltà, 
benesseri taċ-ċittadini u ġustizzja fil-qalba tiegħu;

2. Jissottolinja li l-indirizzar ta' dawn l-isfidi jista' jwassal għal effetti distribuzzjonali 
negattivi; jisħaq, għalhekk, li l-iżgurar tal-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hija kruċjali;

3. Jissottolinja l-importanza tas-Semestru Ewropew bħala strument biex tiġi żgurata l-
koordinazzjoni tal-politika; jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda tal-iffukar fuq is-sostenibbiltà 
ambjentali u fuq l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fir-Rapporti 
tal-Pajjiżi;

4. Jilqa' b'sodisfazzjon r-Rapporti tal-Prestazzjoni tas-Suq Uniku, li se jkissru l-miti li 
hemm madwar l-approċċ ta' "kontributuri netti u r-riċevituri netti" għall-baġit tal-UE 
billi jipprovdu ċifri li juru l-benefiċċji tal-aċċess tas-Suq Uniku għall-Istati Membri;

5. Jisħaq fuq l-importanza ta' baġit tal-UE ffinanzjat b'mod xieraq sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi komuni u l-aspettattivi taċ-ċittadini; ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament li titlob 
baġit tal-UE b'saħħtu u kredibbli kif ukoll ftehim dwar ir-riforma tar-riżorsi proprji tal-
UE biex jagħti l-kunsens tiegħu; jirikjedi li l-Kummissjoni tadotta metodoloġija aktar 
trasparenti, stretta u komprensiva għall-integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità, 
filwaqt li tinvolvi lill-Parlament f'dan il-proċess;

6. Iqis li l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom punti ta' tluq differenti f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-tranżizzjoni; iqis li l-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta għandu jiżgura 
tranżizzjoni adegwata, inklużiva u ġusta għal kulħadd;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ ir-responsabbiltà demokratika tas-Semestru 
Ewropew.


