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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 investeringen en 
hervormingen van hoge kwaliteit die de productiviteitsgroei verhogen, het verder 
waarborgen van macrofinanciële stabiliteit en gezonde overheidsfinanciën en het 
verdiepen van de interne markt, alsook aan de voltooiing van de economische en 
monetaire unie (EMU);

2. benadrukt hoe belangrijk het is voldoende middelen voor de coördinatie van en het 
toezicht op het macro-economisch beleid uit te trekken en op transparante wijze met de 
EU-burgers te communiceren;

3. vraagt om voldoende middelen voor de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) 
met het oog op hun nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s hun efficiëntie moeten 
blijven vergroten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van hun werk, met bijzondere 
aandacht voor een voortdurende herbeoordeling van hun werkmethoden en een 
doeltreffend gebruik van personele en financiële middelen; benadrukt dat de ETA’s zich 
strikt moeten houden aan de taken en het mandaat die ze van de Europese wetgever 
hebben gekregen;

4. benadrukt dat de financiering van boekhoudkundige entiteiten en belastingautoriteiten 
moet worden voortgezet;

5. steunt het voorstel van de Raad om de Commissie te verzoeken om aan de 
ontwerpbegroting een regelmatig geactualiseerde en volledige lijst (per 
begrotingsonderdeel) te hechten van alle Commissievoorstellen die nog niet zijn 
vastgesteld en die mogelijk gevolgen hebben voor de begroting, inclusief de hoogte van 
de betreffende kredieten en het aantal personeelsleden, en om de vastleggings- en de 
betalingskredieten die de Commissie voorstelt voor nieuwe wetgevingshandelingen of 
wijzigingen in bestaande wetgevingshandelingen die nog niet zijn vastgesteld, in een 
reserve op te nemen.


