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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że Unia Europejska potrzebuje bardziej zrównoważonego modelu wzrostu, aby 
reagować na wyzwania środowiskowe, cyfrowe i demograficzne; z zadowoleniem 
przyjmuje Europejski Zielony Ład jako nową strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw socjalnych;

3. podkreśla znaczenie europejskiego semestru będącego instrumentem zapewniającym 
koordynację polityki; z zadowoleniem przyjmuje zwiększony nacisk w sprawozdaniach 
krajowych na zrównoważenie środowiskowe oraz na realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

4. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdania z funkcjonowania jednolitego rynku, które 
obalą mity wokół podejścia do budżetu UE związane z płatnikami netto i 
beneficjentami netto, dostarczając danych liczbowych wykazujących korzyści, jakie 
odnoszą państwa członkowskie dzięki dostępowi do jednolitego rynku;

5. podkreśla, jak ważny jest odpowiednio finansowany budżet UE, aby stawić czoła 
wspólnym wyzwaniom i sprostać oczekiwaniom obywateli; przypomina stanowisko 
Parlamentu, w którym domaga się silnego i wiarygodnego budżetu UE oraz 
porozumienia w sprawie reformy zasobów własnych UE, uzależniając od tego 
wyrażenie zgody; zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej przejrzystą, 
rygorystyczną i kompleksową metodykę uwzględniania kwestii klimatu i różnorodności 
biologicznej w głównym nurcie polityki oraz angażowała Parlament w ten proces;

6. uważa, że w procesie transformacji państwa członkowskie i regiony startują z różnych 
punktów; uważa, że mechanizm sprawiedliwej transformacji powinien wszystkim 
zapewniać odpowiednią, sprzyjającą włączeniu społecznemu i sprawiedliwą 
transformację;

7. zwraca się do Komisji, by nadal wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru.


