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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet anser att EU behöver en mer hållbar tillväxtmodell för att möta 
miljömässiga, digitala och demografiska utmaningar. Parlamentet välkomnar den 
europeiska gröna given som den nya strategin för grön tillväxt för Europa med 
hållbarhet, medborgarnas välbefinnande och rättvisa i centrum.

2. Europaparlamentet understryker att det sätt på vilket dessa utmaningar angrips kan leda 
till negativa fördelningseffekter. Parlamentet anser därför att det är mycket viktigt att se 
till att principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs.

3. Europaparlamentet understryker betydelsen av den europeiska planeringsterminen som 
ett instrument för att säkerställa politisk samordning. Parlamentet välkomnar den ökade 
inriktningen på miljömässig hållbarhet och genomförandet av målen för hållbar 
utveckling i landsrapporterna.

4. Europaparlamentet välkomnar de rapporter om resultaten av den inre marknaden som 
kommer att avliva myterna om ”nettobetalare och nettomottagare” till EU:s budget 
genom att tillhandahålla siffror som visar fördelarna med ett enhetligt marknadstillträde 
för medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet betonar vikten av en korrekt finansierad EU-budget för att ta itu med 
gemensamma utmaningar och leva upp till medborgarnas förväntningar. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att kräva en kraftfull och trovärdig EU-budget och en 
överenskommelse om reformen av EU:s egna medel för att ge sitt godkännande. 
Parlamentet begär att kommissionen antar en mer transparent, stringent och heltäckande 
metod för integrering av klimatfrågor och biologisk mångfald, samtidigt som 
parlamentet involveras i denna process.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna och regionerna har olika utgångslägen när 
det gäller övergången. Parlamentet anser att mekanismen för en rättvis övergång bör 
säkerställa en lämplig, inkluderande och rättvis övergång för alla.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stärka den demokratiska 
ansvarsskyldigheten för den europeiska planeringsterminen.


