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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de Europese Unie een duurzamer groeimodel nodig heeft om het 
hoofd te bieden aan ecologische, digitale en demografische uitdagingen; is ingenomen 
met de Europese Green Deal als de nieuwe groene groeistrategie voor Europa, waarbij 
duurzaamheid, het welzijn van de burgers en eerlijkheid centraal staan;

2. benadrukt dat het aanpakken van deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van mening dat het van cruciaal belang is dat de 
beginselen van de Europese pijler van sociale rechten worden toegepast;

3. benadrukt het belang van het Europees semester als instrument voor beleidscoördinatie; 
is ingenomen met de grotere nadruk op milieuduurzaamheid en de tenuitvoerlegging 
van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de landenverslagen;

4. is ingenomen met de verslagen over de prestaties van de eengemaakte markt, waarin 
mythes over de “nettobetalers en netto-ontvangers” van de EU-begroting worden 
ontkracht door cijfers te verstrekken waaruit de voordelen van de toegang tot de 
eengemaakte markt voor de lidstaten blijken;

5. benadrukt het belang van een naar behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en aan de verwachtingen van de burgers 
tegemoet te komen; herinnert aan het standpunt van het Parlement waarin wordt 
aangedrongen op een sterke en geloofwaardige EU-begroting en op een akkoord over de 
hervorming van de eigen middelen van de EU; verzoekt de Commissie een meer 
transparante, strikte en alomvattende methode voor de integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

6. is van mening dat de lidstaten en de regio’s verschillende uitgangsposities hebben wat 
de transitie betreft; is van mening dat het mechanisme voor een rechtvaardige transitie 
moet zorgen voor een adequate, inclusieve en eerlijke transitie voor iedereen;

7. verzoekt de Commissie de democratische verantwoordingsplicht van het Europees 
semester te blijven versterken.


