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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že Európska únia potrebuje model udržateľnejšieho rastu s cieľom 
reagovať na environmentálne, digitálne a demografické výzvy; víta európsky 
ekologický dohovor ako novú stratégiu ekologického rastu pre Európu, ktorej jadro 
bude tvoriť udržateľnosť, dobré životné podmienky občanov a spravodlivosť;

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto výziev môže viesť k negatívnym distribučným účinkom; 
domnieva sa preto, že zabezpečenie vykonávania zásad Európskeho piliera sociálnych 
práv je kľúčové;

3. zdôrazňuje význam európskeho semestra ako nástroja na zabezpečenie koordinácie 
politík; víta väčšie zameranie na udržateľnosť životného prostredia a plnenie cieľov 
udržateľného rozvoja v správach o jednotlivých krajinách;

4. víta správy o výkonnosti jednotného trhu, ktoré vyvrátia mýty v súvislosti s prístupom 
čistých prispievateľov a čistých príjemcov k rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na jednotný trh pre členské štáty;

5. zdôrazňuje význam riadne financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť spoločné výzvy a 
očakávania občanov; pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa požaduje silný a 
dôveryhodný rozpočet EÚ a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s jeho súhlasom; 
žiada, aby Komisia prijala transparentnejšiu, prísnejšiu a komplexnejšiu metodiku pre 
začleňovanie opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a aby do tohto procesu zapojila 
Parlament;

6. domnieva sa, že členské štáty a regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, rôzne 
východiskové pozície; domnieva sa, že mechanizmus spravodlivej transformácie by mal 
zabezpečiť primeranú, inkluzívnu a spravodlivú transformáciu pre všetkých;

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
európskeho semestra.


