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FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott 

infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet vill se en budget för 2019 som inriktas på prioriteringarna i den 

europeiska planeringsterminen och Europaparlamentets resolutioner, och på att hantera 

de frågor som är viktigast för EU-medborgarna, som helt eller delvis ligger inom 

EU:s ansvarsområde, och som beskrivs i t.ex. Eurobarometern 2018 där det framgår att 

de mest brådskande frågorna särskilt finns på säkerhets- och försvarsområdet.  

2. Europaparlamentet betonar att främjandet av en socialt balanserad och hållbar 

ekonomisk utveckling och tillväxt, samtidigt som man fortsätter med strukturreformer 

för att modernisera de europeiska ekonomierna, främjar konvergensen mellan 

EU:s regioner och tar itu med ungdomsarbetslösheten, tillhör de frågor som kräver 

brådskande åtgärder tillsammans med minskade klimatförändringar, respekt för miljön 

och skydd av den biologiska mångfalden, minskade ojämlikheter och finansieringen av 

migrations-, asyl- och flyktingpolitiken. Parlamentet understryker betydelsen av målen 

för en hållbar utveckling när det gäller att lösa dessa frågor. 

3. Europaparlamentet påminner om att unionsbudgeten i grunden är en investeringsbudget. 

4. Europaparlamentet understryker vikten av att säkerställa tillräckliga resurser för 

samordning och övervakning av den makroekonomiska politiken. Parlamentet betonar 

att transparent kommunikation och aktiva kontakter med allmänheten och berörda parter 

om EMU:s framtid, inklusive euron, bör fortsätta. 

5. Europaparlamentet betonar att de europeiska tillsynsmyndigheterna spelar en viktig roll 

för att stärka en genuint europeisk metod för finansiell tillsyn, främja 

tillsynskonvergens, en konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och en bättre 

samordning mellan nationella myndigheter, säkerställa finansiell stabilitet, främja mer 

välfungerande finansmarknader och säkerställa skydd för konsumenter och 

icke-professionella investerare. Parlamentet uppmanar budgetutskottet att se till att 

tillräckliga resurser avsätts som, när de rationaliserats fullt ut, skulle göra det möjligt för 

de europeiska tillsynsmyndigheterna att ha tillräcklig personal och säkra och effektiva 

it-system samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till den gradvis ökande mängd 

arbetsuppgifter som delegerats till dem. 

6. Europaparlamentet betonar att Europeiska bankmyndighetens (EBA) verksamhet inte 

får störas av brexit och flytten av myndigheten. Parlamentet understryker vikten av att 

skyndsamt slutföra den berörda lagstiftningen för att det ska finnas tillräckligt med tid 

för en kostnadseffektiv flytt. Parlamentet betonar att den relevanta kommande 

lagstiftningen fullt ut bör respektera Europaparlamentets roll i de förfaranden som leder 

till eventuella framtida arrangemang och omlokaliseringar av de europeiska byråerna. 

7. Europaparlamentet noterar den potentiellt markanta ökningen av de europeiska 

tillsynsmyndigheternas budgetberäkningar för 2019, vilket främst beror på införandet av 

de nya uppgifter som föreslogs i samband med översynen av de europeiska 

tillsynsmyndigheterna och andra lagstiftningsärenden som det pågår förhandlingar om. 
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Parlamentet insisterar dock på full transparens när det gäller fördelningen av dessa 

ytterligare finansiella resurser. Parlamentet anser att det bör införas villkorade 

budgetposter som ska täcka kostnaden för de nya uppgifterna och att dessa ska aktiveras 

först när lagstiftningen har antagits. Parlamentet konstaterar att en sådan finansiering 

kommer att gälla tills en ny finansieringsmekanism har antagits och införts. 

8. Europaparlamentet understryker vikten av att slutföra översynen av förordningen om 

inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter före utgången av Europaparlamentets 

åttonde mandatperiod i syfte att, beroende på omfattningen av den institutspecifika 

tillsynen, införa möjligheten att delvis ersätta bidrag från nationella behöriga 

myndigheter med lämpliga och proportionerligt anpassade avgifter för 

marknadsaktörerna utan att de europeiska tillsynsmyndigheternas oberoende äventyras. 

9. Europaparlamentet betonar att de europeiska tillsynsmyndigheterna ständigt bör sträva 

efter att öka sin effektivitet utan att göra avkall på kvaliteten i sitt arbete och fokusera 

på en kontinuerlig omprövning av arbetsmetoder, överföring av kunskaper och andra 

former av ömsesidigt bistånd mellan tillsynsmyndigheterna, liksom ett effektivt 

utnyttjande av personalresurser och ekonomiska resurser. Parlamentet påminner om att 

de europeiska tillsynsmyndigheterna strikt måste hålla sig till det mandat som de 

tilldelats av unionens lagstiftare och att de inte får sträva efter att i praktiken bredda sitt 

mandat. 

10. Europaparlamentet anser att det i budgeten för 2019 bör anslås mer resurser till 

mottagande och hjälp av flyktingar och migranter, särskilt till sådana medlemsstater 

som befinner sig vid unionens östra och södra gränser och länder som redan uppfyller 

sina åtaganden på området. 

11. Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa tillräckliga resurser för att 

stödja unionens åtgärder för att bekämpa aggressiv skatteplanering, skattebedrägeri och 

skatteundandragande. 
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