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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 

constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt kennis van de standpunten die tijdens de plenaire debatten over de toekomst van 

Europa zijn ingenomen; is van mening dat de toekomstige EU-begroting de 

toegevoegde waarde van Europa in sociaaleconomisch opzicht moet bevorderen, de 

modernisering van het EU-beleid moet ondersteunen, middelen voor nieuwe 

vraagstukken moet waarborgen, moet blijven bijdragen tot economische en sociale 

convergentie van de lidstaten en cohesie tussen en binnen de lidstaten om zo de 

Europese solidariteit, stabiliteit, gelijkheid en slimme, duurzame en inclusieve groei te 

bevorderen, ook in het licht van de door de EU gedane toezeggingen in het kader van de 

Overeenkomst van Parijs, de eerbiediging en bevordering van de in de artikelen 2 en 3 

van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) genoemde fundamentele waarden 

moet waarborgen en moet worden toegerust met nieuwe eigen middelen, rekening 

houdend met het werk van de groep op hoog niveau inzake eigen middelen; 

2. benadrukt dat het van belang is zich in te zetten voor de voltooiing van de bankenunie, 

dat er openheid moet zijn en dat alle lidstaten die deelnemen aan de bankenunie moeten 

kunnen rekenen op gelijke behandeling; brengt in herinnering dat de voltooiing van de 

bankenunie, met een Europees depositoverzekeringsstelsel en een fiscaal vangnet voor 

het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, en de uitvoering van de 

risicoreductiemaatregelen moeten worden voortgezet; 

3. is ingenomen met de antiwitwasmaatregelen die door de Commissie zijn voorgesteld in 

het kader van de herziening van het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS); 

spoort de Raad en het Parlement aan om de wetgevingsonderhandelingen voor het einde 

van deze zittingsperiode af te ronden; benadrukt dat het antiwitwasbeleid moet worden 

verbeterd om te verhinderen dat er zich in de toekomst situaties voordoen waarbij 

financiële instellingen actief meewerken aan het witwassen van geld; 

4. verzoekt de Commissie om met behulp van de Europese toezichthoudende autoriteiten 

belemmeringen op de interne markt in kaart te brengen en weg te nemen en om de 

bescherming van de consument te helpen waarborgen; is van mening dat de 

daadwerkelijke handhaving van de EU-wetgeving een van de belangrijkste prioriteiten 

van de Commissie moet zijn; 

5. verzoekt de Commissie om waar passend verordeningen te verkiezen boven richtlijnen 

als wetgevingsinstrument voor de bankenunie en voor wetgeving inzake financiële 

diensten, om versnippering te voorkomen en te vermijden dat toezichthouders rekening 

moeten houden met verschillende nationale regelingen, en om dit per geval te 

beoordelen; 

6. benadrukt dat de kapitaalmarktenunie dringend moet worden voltooid; wijst erop dat 

diepe en goed geïntegreerde kapitaalmarkten complementair zijn aan de bankenunie, 

omdat deze bijdragen aan private risicodeling, zorgen voor meer economische 

convergentie, helpen bij het opvangen van toekomstige schokken en waar nodig kunnen 

leiden tot een betere toewijzing van middelen; vraagt dat er grondig wordt onderzocht 

welk kader het meest geschikt is om beter rekening te houden met de snel veranderende 
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aard van financiële diensten; wijst erop dat een betere toegang tot aanvullende 

financieringsbronnen vooral nuttig zou zijn voor startende ondernemingen en kmo's, 

aangezien dit hun duurzame groei en ontwikkeling zou bevorderen; 

7. onderstreept dat het belangrijk is om het proces richting de verdieping en voltooiing van 

de EMU voort te zetten, om zo mee te werken aan het behoud van de stabiliteit van de 

eenheidsmunt en de intensivering van de convergentie van het economisch, begrotings- 

en arbeidsmarktbeleid en sociale normen van de lidstaten; benadrukt in dit opzicht dat 

er nood is aan sterk politiek engagement, doeltreffend bestuur en democratische 

aansprakelijkheid op Europees en nationaal niveau en met name aan controlerend 

optreden van het Parlement gedurende de verschillende fasen van het Europees 

semester; herhaalt dat alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken, op zeker 

ogenblik de euro zullen gebruiken; steunt verdere stappen richting de ontwikkeling van 

het ESM; neemt nota van het voorstel van de Commissie betreffende een Europese 

stabilisatiefunctie voor investeringen en debatteert over nieuwe fiscale instrumenten 

gericht op stabilisering; 

8. neemt kennis van het voorstel van de Commissie betreffende een steunprogramma voor 

hervormingen; benadrukt dat de medebeslissende en toezichthoudende rol van het 

Parlement met betrekking tot de besteding van EU-middelen niet mag worden 

afgezwakt; maakt zich zorgen over het feit dat van 2011 tot 2017 slechts 9 % van de 

landenspecifieke aanbevelingen (LSA's) volledig ten uitvoer is gelegd; neemt nota van 

de convergentiefaciliteit, die lidstaten buiten de eurozone met een duurzaam fiscaal en 

economisch beleid zal stimuleren en ondersteunen om hervormingen door te voeren en 

te voldoen aan de criteria voor toetreding tot de eurozone; 

9. benadrukt dat het belangrijk is om in het proces van het Europees Semester opwaartse 

economische en sociale convergentie te waarborgen; ziet het belang in van de 

vaststelling van de Europese pijler van sociale rechten; merkt op dat het Europees 

Semester versterkt en gestroomlijnd is, maar wijst erop dat meer betrokkenheid van 

nationale parlementen de nationale zeggenschap zou helpen verbeteren, hetgeen dan 

weer tot een betere tenuitvoerlegging van de LSA's zou leiden en het proces van het 

Europees Semester zou verbeteren; merkt op dat het eerst en vooral de lidstaten zijn die 

verantwoordelijk zijn voor de keuze van een passend en duurzaam begrotingsbeleid en 

economisch beleid; 

10. is verheugd over het toekomstige InvestEU-programma en benadrukt dat met dit fonds 

de investeringskloof in de EU verder moet worden gedicht; steunt investeringen in 

materiële en immateriële activa, waaronder cultureel erfgoed, om groei, investeringen 

en werkgelegenheid te bevorderen, met speciale aandacht voor kmo's, kleine en 

middelgrote beursgenoteerde ondernemingen en sociale ondernemingen, en aldus bij te 

dragen tot een beter welzijn, een eerlijkere inkomensverdeling en economische, sociale 

en territoriale cohesie in de Unie; 

11. is ingenomen met de tot nu toe verrichte werkzaamheden en acht het noodzakelijk de 

omvattende herziening van de bestaande btw-wetgeving voort te zetten; dringt ten 

zeerste aan op de intensivering van de strijd tegen belastingfraude, belastingontwijking 

en belastingontduiking; neemt kennis van het werk van de Commissie op het vlak van 

eerlijke belastingheffing in de digitale economie; 
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12. vraagt alle Europese instellingen en organen, inclusief de Commissie, de Europese 

Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en het gemeenschappelijk 

toezichtsmechanisme, om hun inspanningen op het vlak van communicatie nog verder 

op te voeren, met als doel de Europese burgers beter uit te leggen wat zij doen en hen te 

voorzien van meer informatie. 
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