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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 επενδύσεις 
υψηλής ποιότητας και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας, να συνεχίσει να διασφαλίζει τη μακροοικονομική σταθερότητα και 
τα υγιή δημόσια οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά, καθώς και την 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

2. τονίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον συντονισμό και την 
εποπτεία των μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και για τη διαφανή επικοινωνία με 
τους πολίτες της ΕΕ·

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 
ενόψει των νέων τους καθηκόντων· υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να συνεχίσουν 
να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους 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· τονίζει ότι 
οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων και στην 
εντολή που τους έχει ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των λογιστικών οντοτήτων και των φορολογικών 
αρχών θα πρέπει να συνεχιστεί·

5. υποστηρίζει την πρόταση του Συμβουλίου να κληθεί η Επιτροπή να επισυνάψει στο 
σχέδιο προϋπολογισμού έναν τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο ανά γραμμή 
προϋπολογισμού των προτάσεων της Επιτροπής που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί και οι 
οποίες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων του 
αντίστοιχου επιπέδου πιστώσεων και του αριθμού των μελών του προσωπικού, καθώς 
και να συμπεριλάβει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών τις 
οποίες προτείνει η Επιτροπή για νέες νομοθετικές πράξεις ή τροποποιήσεις 
υφιστάμενων νομικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν ακόμη εγγραφεί σε 
αποθεματικό.


