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FORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker de holdninger, der er givet udtryk for under plenardebatterne om Europas 

fremtid, er af den opfattelse, at det fremtidige EU-budget bør fremme europæisk 

merværdi med hensyn til socioøkonomisk indvirkning, støtte moderniseringen af EU's 

politikker, sikre finansiering af nye udfordringer, fortsætte med at bidrage til økonomisk 

og social konvergens og samhørighed mellem og inden for medlemsstaterne med 

henblik på at styrke europæisk solidaritet, stabilitet, ligestilling og intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst, herunder i lyset af EU's forpligtelser i henhold til 

Parisaftalen, sikre respekt for og fremme af grundlæggende værdier som fastsat i artikel 

2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og udstyres med nye egne 

indtægter under hensyntagen til arbejdet i Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne 

Indtægter; 

2. understreger betydningen af at forpligte sig til at fuldføre bankunionen og behovet for at 

sikre åbenhed og ligebehandling af alle medlemsstater, der deltager i bankunionen; 

minder om, at fuldførelsen af bankunionen, herunder en europæisk 

indskudsforsikringsordning og en finanspolitisk bagstopper for Den Fælles 

Afviklingsfond, skal fortsætte og er nødvendige foranstaltninger til at opnå 

risikoreduktion; 

3. bifalder de forslag om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som Kommissionen har 

fremlagt i forbindelse med gennemgangen af det europæiske finanstilsynssystem 

(ESFS); opfordrer Rådet og Parlamentet til at afslutte de lovgivningsmæssige 

forhandlinger inden udgangen af indeværende valgperiode, da politikkerne til 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge skal styrkes for at undgå fremtidige situationer, 

hvor finansielle institutioner aktivt fremmer hvidvaskning af penge; 

4. opfordrer Kommissionen til - med hjælp fra de europæiske tilsynsmyndigheder - at 

udpege og fjerne hindringer for det indre marked og bidrage til at sikre 

forbrugerbeskyttelse; er af den opfattelse, at en af Kommissionens vigtigste prioriteter 

bør være effektivt at håndhæve EU-lovgivningen; 

5. opfordrer Kommissionen til at prioritere forordninger frem for direktiver som det 

lovgivningsmæssige værktøj for bankunionen og lovgivningen om finansielle 

tjenesteydelser, når det er passende og med udgangspunkt i den enkelte sag, for at 

undgå opsplitning og en situation, hvor tilsynsførende skal beskæftige sig med 

forskellige nationale ordninger; 

6. understreger det presserende behov for at fuldføre kapitalmarkedsunionen; understreger, 

at dybe og velintegrerede kapitalmarkeder er et supplement til bankunionen som følge 

af deres bidrag til privat risikodeling, øget økonomisk konvergens, hjælp til at afbøde 

fremtidige chok og eventuelt føre til en bedre fordeling af midler, hvor det er 

nødvendigt; opfordrer til en omfattende undersøgelse af den mest hensigtsmæssige 

ramme for at tage bedre hensyn til de finansielle tjenesteydelsers hastigt skiftende 

karakter; fremhæver, at bedre adgang til yderligere finansieringskilder ville være særlig 
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nyttig for nystartede virksomheder og SMV'er ved at fremme deres solide vækst og 

bæredygtige udvikling; 

7. understreger, at det er vigtigt at fortsætte processen med at uddybe og fuldføre ØMU'en 

for at bidrage til at bevare den fælles valutas stabilitet og øge konvergensen mellem 

medlemsstaternes økonomiske, finanspolitiske og arbejdsmarkedsmæssige politikker 

samt de sociale standarder; understreger i denne forbindelse behovet for et stærkt 

politisk engagement, en effektiv forvaltning og demokratisk ansvarlighed på europæisk 

og nationalt plan, navnlig for så vidt angår parlamentarisk kontrol i de forskellige faser 

af det europæiske semester; gentager, at med undtagelse af Danmarks aftale om ikke at 

deltage, er hver eneste ene medlemsstat forpligtet til at indføre euroen; støtter yderligere 

skridt i udviklingen af ESM; noterer sig Kommissionens forslag om en europæisk 

investeringsstabiliseringsfunktion og drøfter nye budgetinstrumenter med henblik på 

stabilisering; 

8. noterer sig Kommissionens forslag om et støtteprogram for reformer; understreger 

betydningen af ikke at svække Parlamentets fælles beslutningstagning og tilsyn med 

anvendelsen af EU-midler; er bekymret over, at kun 9 % af de landespecifikke 

henstillinger i perioden 2011-2017 blev gennemført fuldt ud; noterer sig 

konvergensfaciliteten, som vil give et incitament til og hjælpe medlemsstaterne uden for 

euroområdet med bæredygtige at gennemføre reformer og finanspolitiske og 

økonomiske politikker for at opfylde kriterierne for indførelse af euroen; 

9. understreger betydningen af at sikre opadgående økonomisk og social konvergens i 

processen omkring det europæiske semester; anerkender vigtigheden af etableringen af 

den europæiske søjle for sociale rettigheder; bemærker, at det europæiske semester er 

blevet styrket og strømlinet, men fremhæver, at en bedre inddragelse af de nationale 

parlamenter ville bidrage til at forbedre det nationale ejerskab, hvilket ville føre til en 

bedre gennemførelse af de landespecifikke henstillinger og dermed forbedre processen i 

forbindelse med det europæiske semester; bemærker, at det først og fremmest er 

medlemsstaternes ansvar at vælge en passende og bæredygtig finanspolitik og 

økonomisk politik; 

10. bifalder det fremtidige InvestEU-program og understreger, at fonden fortsat bør 

reducere investeringskløften i EU; støtter investeringer i materielle og immaterielle 

aktiver, herunder kulturarv, med henblik på at fremme vækst, investeringer og 

beskæftigelse, med særligt fokus på SMV'er, små og midcap-virksomheder samt sociale 

virksomheder, og dermed bidrage til at forbedre velfærden og sikre en mere retfærdig 

indkomstfordeling og økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen; 

11. bifalder det arbejde, der hidtil er gjort og anser det for nødvendigt at fortsætte med en 

gennemgående revidering af den eksisterende momslovgivning; opfordrer indtrængende 

til, at der gøres en større indsats for at bekæmpe skattesvig, skatteundgåelse og 

skatteunddragelse; bemærker Kommissionens arbejde med at sikre en retfærdig 

beskatning af den digitale økonomi; 

12. opfordrer alle EU-institutioner og -organer, herunder Kommissionen, Den Europæiske 

Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og Den Fælles Tilsynsmekanisme, til i 

endnu højere grad at øge deres kommunikationsindsats for bedre at kunne forklare deres 

arbejde og forbedre de oplysninger, der er tilgængelige for EU's borgere.
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