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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 να συμβάλει στην εκπλήρωση των προτεραιοτήτων 
που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να καλύψει ιδιωτικές 
και δημόσιες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, όπως παραδείγματος χάριν σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, 
καθώς και τη βιώσιμη και συνεκτική μεγέθυνση, χωρίς αποκλεισμούς, με παράλληλο 
σεβασμό της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του περί ευελιξίας· υπενθυμίζει ότι έχει σημασία να συνεχιστούν η 
διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και των υγιών δημόσιων 
οικονομικών, η εφαρμογή ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η 
εμβάθυνση και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
συνιστώσας, καθώς και η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

2. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την 
οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρέχει επαρκείς πόρους για την 
αντιμετώπιση διεθνικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση·

3. τονίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον συντονισμό και την 
εποπτεία των μακροοικονομικών πολιτικών, την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την 
τήρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης καθώς και για τη διαφανή 
επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ και τις δραστηριότητες προβολής όσον αφορά αυτά 
τα μέτρα· υπενθυμίζει την ανάγκη να βελτιώνονται διαρκώς η ποιότητα και η επιλογή 
γλωσσών των διαδικτυακά παρεχόμενων πληροφοριών, ώστε να αντικατοπτρίζονται με 
μεγαλύτερη ακρίβεια οι συχνές ερωτήσεις των πολιτών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινωνικά ισορροπημένη, βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και μεγέθυνση, καθώς και να συνεκτιμηθούν η κλιματική αλλαγή και η 
βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα επιδιώκονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών και διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ 
στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με την τήρηση των προαναφερθεισών 
δημοσιονομικών προτεραιοτήτων·

5. ζητεί επιπλέον να συμβάλει ο προϋπολογισμός στην τήρηση των προτεραιοτήτων 
πολιτικής όσον αφορά την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μεταξύ άλλων με 
την προώθηση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα βελτιώσει την πρόσβαση των 
συντελεστών της αγοράς, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στη 
χρηματοδότηση·

6. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) ενόψει των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν πρόσφατα και 
των εξουσιών που απορρέουν από την αναθεώρηση του κανονισμού για τη σύσταση 
των ΕΕΑ 2017/0230(COD)· υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να 
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αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σκιώδους τραπεζικού 
συστήματος, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με έμφαση στη 
συνεχή επαναξιολόγηση των μεθόδων εργασίας και της αποτελεσματικής χρήσης των 
ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία της 
προώθησης της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών, ιδίως σε επίπεδο 
διοίκησης στις ΕΕΑ· τονίζει ότι, προκειμένου να χρησιμοποιούνται συνετά οι 
προϋπολογισμοί τους, οι ΕΕΑ οφείλουν πάντα να περιορίζονται αυστηρά στα 
καθήκοντα και στην εντολή που τους έχουν ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη, με 
πλήρη συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, των αρχών της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι 
οι ΕΕΑ λαμβάνουν επαρκή μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να αντιδράσουν ταχέως 
στις δυνητικές συνέπειες ενός «σκληρού Brexit»·

7. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των λογιστικών οντοτήτων και των φορολογικών 
αρχών θα πρέπει να συνεχιστεί, ιδίως με σκοπό να τους παρέχεται υποστήριξη για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και ότι αυτές οι οντότητες θα 
πρέπει να είναι υπόλογες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ανησυχεί, ως εκ τούτου, για την 
πρόταση του Συμβουλίου να μειωθούν οι δαπάνες προσωπικού στην ευρωπαϊκή Γενική 
Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τη φορολογία, τη στιγμή που απαιτείται η εποπτεία 
της εφαρμογής της προσφάτως εγκριθείσας νομοθεσίας και βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
νέα διεθνής φορολογική μεταρρύθμιση σε επίπεδο της G20 και του Πλαισίου χωρίς 
αποκλεισμούς· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να 
εκτιμήσει καταλλήλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρότυπα που υιοθετούνται από κράτη 
μέλη και τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

8. υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας και της διαφάνειας από πλευράς των φορέων 
εκείνων που λαμβάνουν χρηματοδότηση.
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