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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia értékelését, valamint azt, 
hogy a stratégia egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a társadalmi és környezeti 
szempontokra, másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a válságkezelést a zöld 
megállapodás átalakító erejű törekvéseivel és a digitális átállással ötvözzék; 
hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság hatással van a reformok, a helyreállítás és a 
reziliencia fogalmára, és kiemeli, hogy a portugál elnökség e tekintetben hangsúlyozza 
az európai szociális modellt mint értékes hozzájárulást;

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről (RRF) és 
a jogállamiságról szóló rendeletről szóló megállapodások életképes kiindulási alapot 
jelentenek az innovatív politikák számára, és meggyőződése, hogy a kötvények uniós 
szintű közös kibocsátása az uniós államháztartás olyan radikális változását jelenti, 
amely hozzáadott értéket teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá teszi a saját 
forrásainak rendszerén alapuló uniós költségvetés jelenlegi hitelminősítését;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az európai 
szemeszter keretét, és hogy a Méltányos Átállást Támogató Alappal együtt példaértékű 
próbatétel lesz arra vonatkozóan, hogy miként lehet összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

4. felhívja a Bizottságot, hogy egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat és 
jelzőrendszereket olyan mutatókkal, amelyek jobban tükrözik az uniós költségvetés 
hatását, valamint a társadalmi, nemi vonatkozású, makrogazdasági és környezeti 
hatásokat;

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek olyan közjavakat kell 
biztosítaniuk, mint a világjárvány-megelőzés, valamint hozzá kell járulniuk a szociális 
jogok európai pillérének, az EU éghajlatváltozással és biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzéseinek, a digitális és zöld átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a végrehajtásához;

6. megismétli annak sürgősségét, hogy az intézményközi megállapodásba foglalt 
ütemtervvel összhangban diverzifikálják az uniós költségvetés bevételi forrásait, és 
hatékonyabban kapcsolják össze a saját forrásokat a szakpolitikai célkitűzésekkel;

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben és kétértelműség nélkül alkalmazza a 
jogállamiságról szóló rendeletet.


