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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kéri, hogy a 2020. évi költségvetés járuljon hozzá az európai szemeszterben felvázolt 
prioritások megvalósításához, azaz magas színvonalú köz- és magánberuházások 
végrehajtásához, például az induló vállalkozások és a kkv-k esetében, valamint olyan 
reformok végrehajtásához, amelyek növelik a versenyképességet és a fenntartható, 
inkluzív és egységes növekedést, ugyanakkor tiszteletben tartva a Stabilitási és 
Növekedési Paktum és az abban foglalt rugalmassági rendelkezések végrehajtását; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy továbbra is biztosítva legyen a makropénzügyi 
stabilitás és a rendezett államháztartás, a kiegyensúlyozott strukturális reformok 
végrehajtása, az egységes piac – többek között a digitális komponens – elmélyítése és 
megerősítése, valamint a gazdasági és monetáris unió (GMU) kiteljesítése;

2. úgy véli, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a gazdasági talpra 
állást az Európai Unióban, és elegendő forrást kell biztosítania a transznacionális 
kihívások – például az éghajlatváltozás és a bevándorlás – kezeléséhez;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy elegendő forrást biztosítsanak a makrogazdasági 
politikák összehangolására és felügyeletére, a pénzügyi bűnözés és a pénzmosás elleni 
fellépésre, a gazdasági kormányzás kijelölt kereteinek megtartására, valamint az ezekről 
szóló átlátható kommunikációra az uniós polgárok felé; emlékeztet arra, hogy javítani 
kell az interneten közzétett információk minőségét és nyelvezetük megválasztását annak 
érdekében, hogy jobban tükrözzék a polgárok gyakori kérdéseit;

4. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a szociálisan kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági 
fejlődést és növekedést, figyelembe véve az éghajlatváltozás elleni fellépést és a 
fenntarthatóságot, miközben strukturális reformokat kell végrehajtani az európai 
gazdaságok korszerűsítése és a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének 
megkönnyítése érdekében, ideértve a kapcsolódó költségvetési prioritások teljesítését is;

5. kéri továbbá, hogy a költségvetés járuljon hozzá a tőkepiaci unió megvalósításával 
kapcsolatos politikai prioritások teljesítéséhez, beleértve a beruházási környezet 
előmozdítását is, amely javítani fogja a piaci szereplők, és különösen a kkv-k és az 
induló vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését;

6. felszólít az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) számára megfelelő pénzügyi és 
humán erőforrások biztosítására, tekintettel az e hatóságokat létrehozó 
2017/0230(COD) rendelet felülvizsgálatának elfogadásából következő új feladataikra és 
hatásköreikre; hangsúlyozza, hogy az európai felügyeleti hatóságoknak továbbra is 
növelniük kell hatékonyságukat, beleértve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelmet, és az árnyékbanki tevékenységek felügyeletét, a munkájuk 
minőségének kockáztatása nélkül, munkamódszereik folyamatosan újraértékelésére és 
az emberi és pénzügyi erőforrások hatékony ás átlátható felhasználására összpontosítva; 
kiemeli a nemek közötti egyensúly előmozdításának fontosságát, különösen az európai 
felügyeleti hatóságok irányítási szintjén; hangsúlyozza, hogy költségvetéseik 
körültekintő felhasználása érdekében az európai felügyeleti hatóságoknak továbbra is, 
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minden esetben tartaniuk kell magukat az európai jogalkotó által számukra kijelölt 
feladatokhoz és megbízatáshoz, teljes mértékben figyelembe véve többek között az 
arányosság és a szubszidiaritás elvét mindennapi tevékenységük során; rámutat, hogy az 
európai felügyeleti hatóságoknak fel kell készülniük arra, hogy gyorsan kell majd 
reagálniuk a kompromisszumok nélküli brexit esetleges következményeire;

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a számvevőszékek és az adóhatóságok finanszírozását 
különösen az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmük támogatása érdekében, 
továbbá e hatóságoknak elszámoltathatónak kell lenniük az Európai Parlament felé; 
ezért aggódik a Tanács azon javaslatával kapcsolatban, hogy csökkenteni kell az 
adóügyekkel foglalkozó főigazgatóság személyzeti kiadásait, miközben annak nyomon 
kell követnie a közelmúltban elfogadott jogszabályok végrehajtását, és a G20-ak és az 
inkluzív keretprogramok szintjén is folyamatban van egy új nemzetközi adóreform; 
hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy az Európai 
Bizottság megfelelően értékelhesse a tagállamok és harmadik országok pénzmosás 
elleni normáit;

8. hangsúlyozza a finanszírozásban részesülő szervek elszámoltathatóságának és 
átláthatóságának fontosságát.
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