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JAVASLATOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. kéri, hogy a 2019. évi költségvetés helyezzen hangsúlyt az európai szemeszterben és az 

Európai Parlament állásfoglalásaiban rögzített prioritásokra és az uniós polgárokat 

leginkább foglalkoztató aggályok megoldására az egészében vagy részben az EU 

hatásköre alá tartozó szakterületeken, miként azt többek között a 2018-as Eurobarométer 

felmérés is körvonalazta, amely szerint a legsürgősebben kezelendő kérdések a 

biztonsággal és a védelemmel kapcsolatosak;  

2. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, a környezet tiszteletben 

tartásának biztosítása, a biológiai sokféleség védelme, az egyenlőtlenségek csökkentése, 

valamint a migrációs, menekültügyi és menekültügyi politikák finanszírozása mellett a 

sürgős fellépést igénylő feladatok közé tartozik a társadalmilag kiegyensúlyozott és 

fenntartható gazdasági fejlődés és növekedés fellendítése, az európai gazdaságok 

korszerűsítését célzó strukturális reformok végrehajtása, az uniós régiók közötti 

konvergencia előmozdítása és az ifjúsági munkanélküliség kezelése is; kiemeli, hogy e 

kérdések megoldásában fontos szerepet játszanak a fenntartható fejlesztési célok; 

3. emlékeztet arra, hogy az EU költségvetése alapvetően beruházási költségvetés; 

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy elegendő forrást rendeljenek a makrogazdasági 

politikák összehangolására és felügyeletére; hangsúlyozza, hogy folytatni kell a GMU 

jövőjével, többek között az euróval kapcsolatos átlátható kommunikációt, valamint a 

polgárok és érdekelt felek bevonását; 

5. hangsúlyozza az európai felügyeleti hatóságok által a pénzügyi felügyelet valódi európai 

megközelítésének megerősítésében, a felügyeleti konvergencia elősegítésében, az uniós 

jogszabályok egységes alkalmazásának erősítésében és a nemzeti hatóságok közötti jobb 

koordinációban  betöltött fontos szerepét, amely pénzügyi stabilitást biztosít, előmozdítja 

a pénzpiacok jobb működését és garantálja a lakossági befektetők és a fogyasztók 

védelmét; felhívja a Költségvetési Bizottságot olyan megfelelő források biztosítására, 

amelyek maradéktalan racionalizálásuk esetén lehetővé teszik, hogy az európai 

felügyeleti hatóságok megfelelő személyzettel, valamint biztonságos és hatékony 

informatikai rendszerekkel rendelkezzenek, megfelelően figyelembe véve ennek során, 

hogy a rájuk átruházott feladatok volumene egyre nagyobb; 

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Bankhatóság (EBH) munkájára nem szabad hatást 

gyakorolnia a brexitnek és a hatóság új helyre költözésének; hangsúlyozza a vonatkozó 

jogszabályok véglegesítésének sürgősségét, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 

költséghatékony költözésre; hangsúlyozza, hogy az idevágó majdani jogszabályoknak 

teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az Európai Parlament szerepét az európai 

ügynökségek jövőbeli lehetséges felépítéséhez és áthelyezéséhez vezető eljárásokban; 

7. megjegyzi, hogy az európai felügyeleti hatóság 2019-es költségvetési előirányzatainak 

esetleges lényeges növekedését főként a felülvizsgálata során javasolt új feladatok és 

egyéb, jelenleg tárgyalt jogalkotási dossziék magyarázzák, ugyanakkor ragaszkodik a 
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teljes átláthatósághoz a további pénzügyi források elosztása tekintetében; úgy véli, hogy 

az új feladatok fedezésére feltételes költségvetési sorokat kellene bevezetni, amelyeket 

csak a jogszabályok elfogadását követően alkalmaznának; tudomásul veszi, hogy ilyen 

finanszírozás az új finanszírozási mechanizmus elfogadásáig és bevezetéséig lesz 

alkalmazásban; 

8. hangsúlyozza, hogy az európai felügyeleti hatóságokat létrehozó rendelet felülvizsgálatát 

a 8. európai parlamenti ciklus vége előtt kellene véglegesíteni annak érdekében, hogy – 

az intézményspecifikus felügyelet hatókörének alakulásával összhangban – a piaci 

szereplők számára megfelelő és arányos díjakat lehessen bevezetni, amelyek részben 

felváltanák a nemzeti illetékes hatóságok hozzájárulásait, ugyanakkor nem 

veszélyeztetnék az európai felügyeleti hatóságok függetlenségét; 

9. hangsúlyozza, hogy az európai felügyeleti hatóságoknak folyamatosan törekedniük kell 

hatékonyságuk növelésére (a munkájuk minőségének kockáztatása nélkül), folyamatosan 

újraértékelve munkamódszereiket, a know-how és egyéb kölcsönös segítségnyújtási 

formák európai felügyeleti hatóságok közötti átadását, valamint az emberi és pénzügyi 

erőforrások hatékony felhasználását; emlékeztet arra, hogy az európai felügyeleti 

hatóságoknak szigorúan tartaniuk kell magukat az uniós jogalkotó által rájuk ruházott 

feladatokhoz, és nem szabad megbízatási körük szélesítésére törekedniük; 

10. úgy véli, hogy a 2019. évi költségvetésnek több forrást kell elkülönítenie a menekültek és 

migránsok fogadására és támogatására, különösen az EU déli és keleti határán 

elhelyezkedő, valamint azon tagállamok számára, amelyek e tekintetben teljesítik 

kötelezettségvállalásaikat; 

11. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a megfelelő forrásokat az agresszív adótervezés, az 

adócsalás és az adókijátszás elleni uniós fellépés támogatásához. 
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