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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que a União Europeia necessita de um modelo de crescimento mais 
sustentável para dar resposta aos desafios ambientais, digitais e demográficos; 
congratula-se com o Pacto Ecológico Europeu enquanto nova estratégia de crescimento 
verde para a Europa centrada na sustentabilidade, no bem-estar dos cidadãos e na 
justiça;

2. Sublinha que a resposta a estes desafios pode conduzir a efeitos distributivos negativos; 
considera, por conseguinte, que é fundamental garantir a aplicação dos princípios do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

3. Destaca a importância do Semestre Europeu enquanto instrumento para assegurar a 
coordenação das políticas; congratula-se com a maior atenção dada à sustentabilidade 
ambiental e à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos 
relatórios por país;

4. Regozija-se com os relatórios sobre desempenho do mercado único, que irão 
desmistificar os mitos em torno da abordagem «contribuintes líquidos e beneficiários 
líquidos» do orçamento da UE, disponibilizando números que demonstram os 
benefícios do acesso ao mercado único para os Estados-Membros;

5. Realça a importância de um orçamento da UE devidamente financiado, para dar 
resposta aos desafios comuns e às expectativas dos cidadãos; recorda a posição do 
Parlamento, que faz depender a sua aprovação de um orçamento sólido e credível da UE 
e de um acordo sobre a reforma dos recursos próprios da UE; solicita à Comissão que 
adote uma metodologia mais transparente, rigorosa e abrangente para a integração do 
clima e da biodiversidade, envolvendo, em simultâneo, o Parlamento neste processo;

6. Considera que os Estados-Membros e as regiões têm pontos de partida diferentes no que 
se refere à transição; entende que o Mecanismo para uma Transição Justa deve 
assegurar uma transição adequada, inclusiva e justa para todos;

7. Insta a Comissão a prosseguir o reforço da responsabilização democrática do Semestre 
Europeu.


