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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. solicită ca bugetul pe 2020 să contribuie la îndeplinirea priorităților definite în cadrul 
semestrului european, și anume să realizeze investiții publice și private de înaltă 
calitate, spre exemplu în întreprinderile nou-înființate și în IMM-uri, precum și reforme 
care să consolideze competitivitatea și să facă posibilă o creștere durabilă și bazată pe 
incluziune și coeziune, respectând în același timp prioritatea punerii în aplicare a 
Pactului de stabilitate și de creștere și a dispozițiilor sale privind flexibilitatea; 
reamintește importanța asigurării în continuare a unui cadru bazat pe stabilitatea 
macrofinanciară și finanțe publice solide, a punerii în aplicare a unor reforme structurale 
echilibrate, a aprofundării și consolidării pieței unice, inclusiv a componentei digitale, 
precum și a finalizării uniunii economice și monetare (UEM);

2. consideră că bugetul UE ar trebui să sprijine în continuare redresarea economică în 
Uniunea Europeană și să ofere suficiente resurse pentru a face față provocărilor cu 
caracter transnațional, precum schimbările climatice și migrația;

3. subliniază importanța asigurării unor resurse suficiente pentru coordonarea și 
supravegherea politicilor macroeconomice, combaterea infracțiunilor financiare și a 
spălării banilor, precum și pentru respectarea cadrului de guvernanță economică și 
comunicarea transparentă cu cetățenii UE și informarea acestora cu privire la măsurile 
din acest domeniu; reamintește necesitatea de a îmbunătăți în mod constant calitatea și 
accesibilitatea din punct de vedere lingvistic a informațiilor prezentate online, astfel 
încât acestea să reflecte mai fidel întrebările adresate în mod frecvent de cetățeni;

4. subliniază necesitatea de a stimula dezvoltarea și creșterea economică durabilă, 
echilibrată din punct de vedere social, ținând cont, în același timp, de schimbările 
climatice și de sustenabilitate, continuând reformele structurale pentru modernizarea 
economiilor europene și facilitând accesul la finanțare al IMM-urilor, inclusiv 
îndeplinind prioritățile bugetare aferente;

5. solicită, de asemenea, ca bugetul să contribuie la îndeplinirea priorităților politice în 
ceea ce privește finalizarea uniunii piețelor de capital, inclusiv prin promovarea unui 
mediu de investiții care va îmbunătăți accesul la finanțare pentru participanții pe piață, 
în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate;

6. solicită să se aloce resurse financiare și umane adecvate autorităților europene de 
supraveghere (AES), pentru a lua în considerare sarcinile și competențele care le-au fost 
recent atribuite și care decurg din adoptarea versiunii revizuite a Regulamentului de 
instituire a AES 2017/0230 (COD); subliniază că AES ar trebui să își îmbunătățească în 
continuare eficiența, inclusiv în ceea ce privește lupta împotriva spălării banilor și a 
finanțării terorismului și monitorizarea activităților bancare paralele, fără a compromite 
însă calitatea activităților desfășurate, punând accentul pe reevaluarea permanentă a 
metodelor de lucru și a utilizării eficace și transparente a resurselor umane și financiare; 
reliefează importanța promovării echilibrului de gen, în special la nivelul conducerii în 
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cadrul AES; subliniază că, în vederea utilizării prudente a bugetelor lor, AES trebuie să 
continue să se limiteze în permanență la sarcinile și la mandatul care le-au fost atribuite 
de legislatorul european, ținând pe deplin seama, printre altele, de principiile 
proporționalității și subsidiarității în activitățile lor de zi cu zi; atrage atenția că AES 
trebuie să se pregătească corespunzător pentru a putea reacționa rapid la potențialele 
consecințe negative ale unui „Brexit dur”;

7. subliniază că ar trebui continuată finanțarea entităților contabile și a autorităților fiscale, 
în special pentru a le sprijini în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale și că entitățile 
respective ar trebui să răspundă în fața Parlamentului European; prin urmare, este 
îngrijorat de propunerea Consiliului de a reduce cheltuielile cu personalul din direcția 
generală europeană dedicată impozitării, deși aplicarea legislației adoptate recent trebuie 
să fie monitorizată și o nouă reformă fiscală internațională este în desfășurare atât la 
nivelul G20, cât și al cadrului incluziv; în acest context, subliniază necesitatea unei 
finanțări adecvate pentru evaluarea corespunzătoare de către Comisia Europeană a 
standardelor statelor membre și ale țărilor terțe în ceea ce privește combaterea spălării 
banilor;

8. subliniază importanța răspunderii și a transparenței acelor organisme care beneficiază de 
finanțare.
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