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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. roept ertoe op om de begroting 2019 te richten op de prioriteiten als uiteengezet in het 

Europees semester en in de resoluties van het Europees Parlement, alsmede op het aanpakken 

van de belangrijkste punten van zorg van de EU-burgers welke onder de volledige of 

gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de EU vallen, zoals uiteengezet in onder meer de 

Eurobarometer 2018, waaruit naar voren komt dat de dringendste kwesties vooral op het 

terrein van veiligheid en defensie liggen;  

2. benadrukt dat het stimuleren van een sociaal evenwichtige en duurzame economische 

ontwikkeling en groei en het doorvoeren van structurele hervormingen om de Europese 

economieën te moderniseren, het bevorderen van de convergentie tussen de EU-regio's en het 

aanpakken van de jeugdwerkloosheid behoren tot de kwesties die dringende maatregelen 

vereisen, samen met het vertragen van de klimaatverandering, het beschermen van het milieu 

en de biodiversiteit, het verminderen van ongelijkheden en de financiering van het migratie-, 

asiel- en vluchtelingenbeleid; onderstreept het belang van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen voor de succesvolle aanpak van deze kwesties; 

3. herinnert eraan dat de begroting van de Unie hoofdzakelijk een investeringsbegroting 

is; 

4. benadrukt het belang van het waarborgen van voldoende middelen voor de coördinatie 

van en het toezicht op macro-economisch beleid; benadrukt dat de transparante communicatie 

met en het verstrekken van informatie aan de burgers en belanghebbenden met betrekking tot 

de toekomst van de EMU, met inbegrip van de euro, moeten worden voortgezet; 

5. benadrukt de belangrijke rol die wordt gespeeld door de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) voor een werkelijk Europese benadering van financieel toezicht, waarbij 

convergentie van het toezicht, de consistente toepassing van het recht van de Unie en een 

betere coördinatie tussen de nationale instanties worden bevorderd, teneinde financiële 

stabiliteit te waarborgen, beter werkende financiële markten te bevorderen en 

consumentenbescherming alsook de bescherming van retailbeleggers te verzekeren; roept de 

Begrotingscommissie op ervoor te zorgen dat er voldoende middelen worden toegewezen, 

zodat de ESA's, wanneer zij volledig gerationaliseerd zijn, over voldoende personeel en 

veilige en efficiënte IT-systemen kunnen beschikken, waarbij naar behoren rekening wordt 

gehouden met de geleidelijk toenemende hoeveelheid taken die aan hen worden 

overgedragen; 

6. benadrukt dat de werkzaamheden van de Europese Bankautoriteit (EBA) niet mogen 

worden verstoord door de brexit en de verandering van de vestigingsplaats; onderstreept het 

belang van het zo spoedig mogelijk afronden van de desbetreffende wetgeving om ervoor te 

zorgen dat er voldoende tijd is voor een kostenefficiënte verhuizing; onderstreept dat de 

geplande relevante wetgeving de rol van het Europees Parlement in de procedures die leiden 

tot de mogelijke toekomstige oprichting en verhuizing van Europese agentschappen volledig 

moet eerbiedigen; 
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7. wijst erop dat de mogelijk aanzienlijke stijging van de begrotingsramingen voor 2019 

voor de ETA's voornamelijk het gevolg is van de invoering van nieuwe taken die in de 

evaluatie van de ETA's en andere wetgevingsdossiers waarover momenteel wordt 

onderhandeld, wordt voorgesteld; dringt echter aan op volledige transparantie met betrekking 

tot de verdeling van deze bijkomende financiële middelen; is van mening dat voorwaardelijke 

begrotingslijnen ter dekking van de kosten van de nieuwe taken pas moeten worden ingevoerd 

en geactiveerd nadat de wetgeving is aangenomen; wijst erop dat deze financiering slechts 

kan worden gebruikt als een nieuw financieringsmechanisme is vastgesteld en ingevoerd; 

8. onderstreept dat het van belang is de herziening van de verordening tot oprichting van 

ETA's voor het einde van de achtste zittingsperiode van het Europees Parlement af te ronden 

om, overeenkomstig de ontwikkeling van het toepassingsgebied van instellingsspecifiek 

toezicht, de mogelijkheid in te voeren van passend en evenredig op de marktdeelnemers 

afgestemde vergoedingen die gedeeltelijk in de plaats komen van de bijdragen van nationale 

bevoegde instanties, zonder te raken aan de autonomie van de ETA's; 

9. benadrukt dat de ETA's voortdurend moeten streven naar meer efficiëntie zonder op 

de kwaliteit van hun werk in te leveren, met bijzondere aandacht voor de voortdurende 

herbeoordeling van werkmethoden, de overdracht van knowhow en andere vormen van 

wederzijdse steun tussen de ETA's, en voor een efficiënt gebruik van personele en financiële 

middelen; herinnert eraan dat de ETA's zich strikt moeten houden aan hun door de wetgever 

van de Unie toegekende mandaat en niet moeten proberen hun mandaat de facto uit te 

breiden; 

10. is van mening dat er in de begroting voor 2019 meer middelen moeten worden 

uitgetrokken voor de opvang van en hulp aan vluchtelingen en migranten, met name in de 

lidstaten die zich aan de zuid- of oostgrens van de Unie bevinden of de lidstaten die hun 

verbintenissen op dit gebied nakomen; 

11. onderstreept de noodzaak om te zorgen voor voldoende middelen ter ondersteuning 

van het optreden van de Unie tegen agressieve belastingplanning, belastingfraude en 

belastingontduiking. 
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