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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este 
comisia competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că Uniunea Europeană are nevoie de un model de creștere mai sustenabil 
pentru a răspunde provocărilor de mediu, digitale și demografice; salută Pactul ecologic 
european pe post de nouă strategie de creștere ecologică pentru Europa, pact bazat pe 
sustenabilitate, pe bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

2. subliniază faptul că abordarea acestor provocări poate duce la efecte distributive 
negative; consideră, prin urmare, fundamentală asigurarea punerii în aplicare a 
principiilor Pilonului european al drepturilor sociale;

3. subliniază importanța semestrului european ca instrument care să asigure coordonarea 
politicilor; salută creșterea accentului pus pe durabilitatea mediului și pe punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

4. salută rapoartele privind performanța pieței unice, rapoarte care vor demonta miturile 
din jurul abordării „contributori și beneficiari neți” privind bugetul UE, prin furnizarea 
de cifre care demonstrează beneficiile oferite statelor membre de accesul la piața unică;

5. subliniază importanța unui buget al Uniunii finanțat în mod corespunzător, pentru a 
aborda atât provocările comune, cât și așteptările cetățenilor; reamintește poziția 
Parlamentului, care solicită un buget al UE solid și credibil și un acord privind 
reformarea resurselor proprii ale Uniunii, acestea fiind condițiile necesare pentru a-și da 
aprobarea; solicită Comisiei să adopte o metodologie mai transparentă, mai strictă și 
mai cuprinzătoare pentru integrarea aspectelor legate de climat și de biodiversitate, 
implicând, în același timp, Parlamentul în acest proces;

6. consideră că statele membre și regiunile au puncte de plecare diferite, atunci când este 
vorba de tranziție; consideră că Mecanismul pentru o tranziție justă ar trebui să asigure 
o tranziție corespunzătoare, favorabilă incluziunii și justă pentru toți;

7. invită Comisia să continue consolidarea responsabilității democratice a semestrului 
european.


