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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer til at sikre, at EU-budgettet for 2020 bidrager til at opfylde de prioriteter, der 
er beskrevet i det europæiske semester, nemlig med hensyn til at foretage private og 
offentlige investeringer af høj kvalitet i f.eks. nystartede virksomheder og SMV'er samt 
med hensyn til at gennemføre reformer, der øger konkurrenceevnen og skaber 
bæredygtig, inklusiv og sammenhængende vækst, samtidig med at gennemførelsen af 
stabilitets- og vækstpagten og dennes fleksibilitetsbestemmelser overholdes; minder om 
vigtigheden af fortsat at sikre makrofinansiel stabilitet og sunde offentlige finanser, 
gennemførelse af afbalancerede strukturreformer, uddybning og styrkelse af det indre 
marked, herunder den digitale komponent, samt fuldførelse af Den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU);

2. mener, at EU-budgettet fortsat bør støtte den økonomiske genopretning i Den 
Europæiske Union og tilvejebringe tilstrækkelige midler til at håndtere transnationale 
udfordringer som f.eks. klimaændringer og migration;

3. understreger betydningen af at sikre tilstrækkelige ressourcer til koordinering og 
overvågning af makroøkonomiske politikker og økonomisk kriminalitet, til bekæmpelse 
af hvidvask af penge, til overholdelse af finanspolitiske regler og af rammen for 
økonomisk styring samt til gennemsigtig kommunikation og oplysningsaktiviteter over 
for EU-borgerne; minder om, at det er nødvendigt hele tiden at forbedre kvaliteten og 
valget af sprog i de oplysninger, der gives online, med henblik på at sikre, at 
spørgsmålene afspejler de hyppigst stillede spørgsmål fra borgernes på en bedre måde;

4. understreger nødvendigheden af at styrke en socialt afbalanceret, bæredygtig 
økonomisk udvikling og vækst under hensyntagen til klimaforandringer og 
bæredygtighed, samtidig med at der tilstræbes strukturreformer med henblik på at 
modernisere de europæiske økonomier og lette SMV'ers adgang til finansiering, 
herunder opfyldelse af de budgetmæssige prioriteringer i forbindelse hermed;

5. opfordrer endvidere til, at budgettet bidrager til at opfylde de politiske prioriteter med 
hensyn til fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, herunder fremme af et 
investeringsklima, der vil forbedre adgangen til finansiering for markedsdeltagere, 
navnlig for SMV'er og nystartede virksomheder;

6. opfordrer til, at de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) i lyset af de nye opgaver og 
beføjelser, som de er blevet betroet som følge af vedtagelsen af revisionen af 
forordningen om oprettelse af ESA'erne (2017/0230(COD)), sikres tilstrækkelige 
finansielle og menneskelige ressourcer; understreger, at ESA'erne fortsat bør øge deres 
effektivitet, herunder når det gælder bekæmpelsen af hvidvask af penge, finansieringen 
af terrorisme og overvågningen af skyggebankaktiviteter, uden at gå på kompromis med 
kvaliteten af deres arbejde og med fokus på løbende revurdering af arbejdsmetoder og 
effektiv og gennemsigtig anvendelse af de menneskelige og finansielle ressourcer; 
fremhæver vigtigheden af at fremme ligestilling mellem kønnene, især på 
ledelsesniveau i ESA'erne; understreger, at ESA'erne med henblik på at anvendes deres 
budgetter på en hensigtsmæssig måde fortsat til enhver tid skal holde sig til de opgaver 
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og det mandat, som de er blevet tildelt af EU-lovgiverne, under fuld overholdelse af 
bl.a. proportionalitets- og nærhedsprincippet i deres daglige aktiviteter; påpeger, at 
ESA'erne skal afsætte tilstrækkelige midler for at kunne reagere hurtigt på de potentielle 
konsekvenser af et hårdt Brexit;

7. understreger, at der fortsat bør stilles finansiering til rådighed for regnskabsenheder og 
skattemyndigheder, navnlig for at støtte dem i bekæmpelsen af skatteunddragelse og 
skatteundgåelse, og fremhæver, at disse enheder bør stå til ansvar over for Europa-
Parlamentet; er derfor bekymret over Rådets forslag om at skære udgifterne til ansatte i 
EU's generaldirektorat for beskatning ned, samtidig med at gennemførelsen af den 
nyligt vedtagne lovgivning skal overvåges, og samtidig med at der gennemføres en ny 
international skattereform både i G20 og inden for den inklusive ramme; understreger 
behovet for, at Europa-Kommissionen sikres tilstrækkelige midler til at foretage en 
grundig vurdering af medlemsstaters og tredjelandes standarder for bekæmpelse af 
hvidvask af penge;

8. understreger betydningen af ansvarlighed og gennemsigtighed fra de organer, der 
modtager finansiering.
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