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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia tvaresnio augimo modelio, kad įgyvendinant 
ilgalaikę ir veiksmingą strategiją būtų galima reaguoti į ekonominius, socialinius, 
aplinkos, skaitmeninius ir demografinius iššūkius, su kuriais susiduria valstybės narės; 
palankiai vertina Europos žaliąjį kursą ir su juo susijusį Tvarios Europos investicijų 
planą, kaip naują Europos žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas – tvarumas, 
sanglauda, piliečių gerovė, socialinis teisingumas ir makroekonominis stabilumas; 
pabrėžia, kad ši nauja strategija turi būti grindžiama investicijomis ir socialiniu požiūriu 
teisingu perėjimu siekiant užtikrinti konvergenciją, darbo vietų kūrimą, nelygybės 
mažinimą ir ilgalaikę gerovę ateityje, kartu atsižvelgiant į gamtos išteklių apribojimus; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos metinė augimo strategija pervadinta metine tvaraus 
augimo strategija, ir tikisi politikos pokyčių siekiant šio tikslo;

2. pabrėžia, kad šios problemos gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį žmonėms 
ir gali sukelti neigiamą perskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin svarbu užtikrinti 
solidarumo ir Europos socialinių teisių ramsčio principų įgyvendinimą siekiant kovoti 
su nedarbu, dirbančiųjų skurdu ir mažų garantijų darbu, taip pat su lyčių nelygybe ir 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu; pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti, kad 
taikant naują integracinį Europos augimo modelį nebūtų palikti nuošalyje tie, kurie 
negali visapusiškai pasinaudoti jo teikiamomis galimybėmis; mano, kad tai galima 
pasiekti, be kita ko, didelėmis investicijomis į infrastruktūrą, įgūdžius ir švietimą, 
sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas;

3. pabrėžia Europos semestro, kaip makroekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo 
ir nuoseklumo užtikrinimo priemonės, svarbą siekiant sukurti sinergiją ir prisidėti prie 
makroekonominio stabilumo ir darnaus vystymosi; palankiai vertina tai, kad šalims 
skirtose ataskaitose daugiau dėmesio skiriama klimato ir aplinkos tvarumui, darnaus 
vystymosi tikslų įgyvendinimui, taip pat įsipareigojimams pagal Paryžiaus susitarimą; 
mano, kad labai svarbu išlaikyti pradinį Europos semestro tikslą ir funkciją, nes jis buvo 
sukurtas siekiant nustatyti ekonominės politikos koordinavimo visoje ES sistemą, o 
deramas tvaraus augimo skatinimas – tai atsakingos fiskalinės politikos, struktūrinių 
reformų ir investicijų skatinimas;

4. palankiai vertina naują Komisijos įsipareigojimą persvarstyti dabartines Stabilumo ir 
augimo pakto taisykles, atsižvelgiant į Europos fiskalinės valdybos rekomendacijas;

5. mano, kad reikėtų lanksčiau atsižvelgti į valstybių narių pastangas remti sąžiningą, 
įtraukų perėjimą prie konkurencingos žaliosios ekonomikos ir spręsti su klimato kaitos 
keliama rizika susijusias problemas, įskaitant dėl to didėjančius regioninius skirtumus, 
be kita ko, skatinant tvarias investicijas, kad būtų pasiekta didesnė konvergencija; 
pabrėžia, kad, siekiant įveikti socialinį ir ekonominį disbalansą, svarbu patvirtinti 
Europos nedarbo draudimo išmokų perdraudimo sistemą;

6. palankiai vertina tai, kad pateiktose bendrosios rinkos veikimo ataskaitose paneigiamas 
mitu apie vadinamąsias grynųjų įnašų į ES biudžetą mokėtojas ir grynųjų išmokų iš ES 
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biudžeto gavėjas pagrįstas požiūris, pateikiant skaičius, iliustruojančius prieigos prie 
bendrosios rinkos naudą visoms valstybėms narėms ir mūsų ekonominį solidarumą; 
pabrėžia, kad taikant vadinamųjų grynųjų įnašų mokėtojų ir grynųjų išmokų gavėjų 
metodą visų pirma nepripažįstama nauda, kurią teikia laisvas prekių, kapitalo, paslaugų 
ir asmenų judėjimas tarp ES šalių; tiki, kad ES nuosavų išteklių reforma ir didinimas 
taip pat padės išsklaidyti minėtuosius mitus;

7. pabrėžia, kad svarbu laiku, tinkamai ir pakankamai finansuoti ES biudžetą ir 
daugiametę finansinę programą siekiant spręsti bendras problemas ir atsižvelgti į 
piliečių lūkesčius, kartu užtikrinant politikos nuoseklumą ir svariai prisidedant prie 
tvaraus augimo valstybėse narėse; primena Parlamento poziciją, kurioje jis reikalauja 
užtikrinti tvirtą ir patikimą ES biudžetą, nemažinant Sutartyse įtvirtintos ilgalaikės ES 
politikos lygio, ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių reformos, kad Parlamentas jam 
pritartų; reikalauja, kad Komisija taikytų skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato ir 
biologinės įvairovės nuostatų integravimo metodiką; mano, kad tai turėtų apimti 
pertvarkytus veiklos rodiklius, skirtus su klimatu ir biologine įvairove susijusioms 
išlaidoms apibrėžti ir stebėti, finansinės paramos žalingoms priemonėms prevenciją, 
gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visos ES išlaidos atitiktų Paryžiaus susitarimo 
įsipareigojimą užtikrinti, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 laipsnio, ir klimato 
aspekto integravimo vidutinės trukmės ir ilgalaikio poveikio klimato kaitos švelninimui 
ir prisitaikymui stebėseną, šiame procese dalyvaujant Parlamentui; primena, kad būsimu 
ES biudžetu turėtų būti prisidedama prie klimato ir biologinės įvairovės aspekto 
integravimo (tikslinių išlaidų dalių dydis būtų viršijamas), integruojant klimato ir 
socialinius aspektus į visų pagrindinių programų sprendimų priėmimo procesą ir visą 
politikos ciklą;

8. mano, kad valstybių narių ir regionų atskaitos taškai ir reikalavimai, susiję su 
pereinamuoju laikotarpiu, skiriasi, todėl kai kuriems iš jų dėl savo ekonominių, 
geografinių ir socialinių aspektų kils skirtinga rizika; pabrėžia, kad negalima ignoruoti 
jau dedamų pastangų; mano, kad Teisingos pertvarkos mechanizmu turėtų būti 
užtikrinama tinkama, įtrauki, sąžininga ir teisinga pertvarka visiems regionams, kuriems 
poveikį daro perėjimas prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos;

9. primena, kad svarbu baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, turinčią centrinį fiskalinį 
pajėgumą, kad būtų galima atremti nenumatytus makroekonominius sukrėtimus 
pasitelkiant tokias priemones, kaip Europos nedarbo draudimo išmokų perdraudimo 
sistema ir Europos investicijų stabilizavimo priemonė; atkreipia dėmesį į pasiūlymus 
sukurti euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę ir 
Reformų rėmimo programą; mano, kad pirmiau minėtos biudžeto priemonės valdymo 
struktūrai turėtų būti taikoma demokratinė kontrolė, ir baiminasi, kad jei priemonė yra 
per maža, kyla pavojus, jog ji nebus svarbi makroekonominiu požiūriu;

10. pabrėžia, kad, siekiant apsaugoti ES ir jos valstybių narių biudžeto išteklius, svarbu su 
mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu kovoti 
bendromis Europos lygmens pastangomis; primena, kad investavimas į šią kovą yra 
daug lengvesnis ir sistemingesnis nacionalinių biudžetų finansinio pajėgumo grąžinimo 
būdas, palyginti su lėšų sutaupymu ES biudžeto sąskaita; mano, kad skaitmeninės 
technologijos turės įtakos tam, kaip ekonomikoje kuriama pridėtinė vertė, ir kad 
Europos mokesčių sistema turėtų būti reformuota, kad būtų galima įveikti su šia 
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pertvarka susijusius iššūkius; pabrėžia, kad įgyvendinant bet kokią mokesčių reformą, 
kuria siekiama žalinti nacionalinius biudžetus, mokesčių mokėtojams turėtų būti 
nustatyta socialiniu požiūriu subalansuota fiskalinė našta;

11. pažymi, kad būtų galima toliau gerinti Europos semestro atskaitomybę, be kita ko, jo 
prioritetų nustatymo etapu; primygtinai ragina Komisiją siekti, kad Parlamentas atliktų 
svarbesnį vaidmenį valdant Europos semestrą; prašo Komisijos ir valstybių narių 
stiprinti nacionalinių parlamentų, socialinių partnerių ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų vaidmenį Europos semestre.
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