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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. dringt erop aan dat de begroting voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking van de 
prioriteiten van het Europees semester, namelijk het realiseren van particuliere en 
openbare investeringen van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld in start-ups en kmo’s, en 
hervormingen die bevorderlijk zijn voor het concurrentievermogen en een duurzame, 
inclusieve en op cohesie gerichte groei, met inachtneming van de uitvoering van het 
stabiliteits- en groeipact en de flexibiliteitsbepalingen daarvan; herinnert eraan hoe 
belangrijk het is zorg te blijven dragen voor macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën, de uitvoering van evenwichtige structurele hervormingen, de 
verdieping en versterking van de interne markt, met inbegrip van de digitale component, 
en de voltooiing van de economische en monetaire unie (EMU);

2. is van mening dat de EU-begroting het economisch herstel in de Europese Unie moet 
blijven ondersteunen en voldoende middelen moet verschaffen om 
grensoverschrijdende uitdagingen zoals klimaatverandering en migratie het hoofd te 
bieden;

3. benadrukt hoe belangrijk het is om voldoende middelen uit te trekken voor de 
coördinatie van en het toezicht op het macro-economisch beleid, de aanpak van 
financiële criminaliteit, de bestrijding van witwaspraktijken en de naleving van het 
kader voor economisch bestuur, en om op transparante wijze met de EU-burgers over de 
maatregelen te communiceren en in gesprek te gaan; herinnert eraan dat de kwaliteit en 
het taalgebruik van de informatie op internet voortdurend moeten worden verbeterd, 
zodat deze informatie beter aansluit bij frequente vragen van de burgers;

4. onderstreept dat sociaal evenwichtige en duurzame economische ontwikkeling en groei 
moeten worden gestimuleerd, met inachtneming van klimaatverandering en 
duurzaamheid, en dat er structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd om de 
Europese economieën te moderniseren en kmo’s betere toegang tot financiering te 
geven, waarbij ook de hieraan verbonden begrotingsprioriteiten moeten worden 
uitgevoerd;

5. vindt verder dat de begroting moet bijdragen aan het uitvoeren van beleidsprioriteiten 
zoals de voltooiing van de kapitaalmarktenunie, onder meer door het faciliteren van een 
investeringsklimaat dat marktdeelnemers, in het bijzonder kmo’s en start-ups, een 
betere toegang biedt tot financiering;

6. vraagt om voldoende extra middelen voor de Europese toezichthoudende autoriteiten 
(ETA’s) met het oog op de nieuwe taken en bevoegdheden die zij hebben gekregen als 
gevolg van de vaststelling van de herziening van de verordening tot oprichting van 
ETA’s (2017/0230(COD)); onderstreept dat de ETA’s hun efficiëntie moeten blijven 
vergroten, ook bij de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme en bij het toezicht op schaduwbankieren, zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit van hun werk, met bijzondere aandacht voor een voortdurende herbeoordeling 
van hun werkmethoden en een doeltreffend en transparant gebruik van personele en 
financiële middelen; benadrukt hoe belangrijk het is genderevenwicht te bevorderen, in 
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het bijzonder op managementniveau bij de ETA’s; benadrukt dat de ETA’s zich met het 
oog op een verstandig gebruik van hun budgetten te allen tijde strikt moeten blijven 
houden aan de taken en het mandaat die ze van de Europese wetgever hebben gekregen, 
met volledige inachtneming van onder meer het evenredigheids- en het 
subsidiariteitsbeginsel bij hun dagelijkse werkzaamheden; wijst erop dat de ETA’s 
voldoende voorbereidingen moeten treffen om snel te kunnen reageren op de mogelijke 
gevolgen van een harde brexit;

7. benadrukt dat de financiering van boekhoudkundige entiteiten en belastingautoriteiten 
moet worden voortgezet, met name om ze te steunen bij het bestrijden van 
belastingfraude en belastingontduiking, en dat deze entiteiten verantwoording moeten 
afleggen aan het Europees Parlement; maakt zich in dit verband zorgen over het 
voorstel van de Raad om de financiële middelen voor personeel in het voor belastingen 
bevoegde directoraat-generaal te verminderen, net nu er toezicht moet worden 
uitgeoefend op de tenuitvoerlegging van onlangs goedgekeurde wetgeving en nu er op 
het niveau van zowel de G20 als het Inclusief Kader een nieuwe internationale 
belastinghervorming in gang is gezet; benadrukt dat er voldoende financiering nodig 
opdat de Europese Commissie de antiwitwasnormen van de lidstaten en derde landen 
aan een gedegen beoordeling kan onderwerpen;

8. onderstreept dat het belangrijk is dat organen die financiering krijgen, verantwoording 
afleggen en transparantie aan de dag leggen.
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