
 

AD\1161527DA.docx  PE623.755v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Økonomi- og Valutaudvalget 
 

2018/2046(BUD) 

31.8.2018 

UDTALELSE 

fra Økonomi- og Valutaudvalget 

til Budgetudvalget 

om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle 

sektioner 

(2018/2046(BUD)) 

Ordfører for udtalelse: Luděk Niedermayer 

 



 

PE623.755v02-00 2/6 AD\1161527DA.docx 

DA 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1161527DA.docx 3/6 PE623.755v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til 

at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. opfordrer til, at budgettet for 2019 fokuserer på de prioriteter, der er fastlagt i det 

europæiske semester, Europa-Parlamentets beslutninger, og på afhjælpning af EU-

borgernes vigtigste problemer, som helt eller delvist er EU's fulde ansvar som f.eks. 

beskrevet i Eurobarometer 2018, ifølge hvilken de mest presserende spørgsmål navnlig 

findes inden for sikkerhed og forsvar;  

2. understreger, at fremme af en socialt afbalanceret og bæredygtig økonomisk udvikling og 

vækst, samtidig med at man fortsætter med strukturreformer for at modernisere EU's 

økonomier, hvilket fremmer konvergensen mellem EU's regioner og bekæmper 

ungdomsarbejdsløsheden, er blandt de spørgsmål, der kræver en hurtig indsats for at 

bremse klimaændringerne, tilgodese miljøet og beskytte biodiversiteten, mindske 

ulighederne og finansiere migrations-, asyl- og flygtningepolitikker; understreger 

betydningen af målene for bæredygtig udvikling rolle for at løse disse problemer; 

3. minder om, at Unionens budget grundlæggende er et investeringsbudget; 

4. understreger betydningen af at sikre tilstrækkelige ressourcer til koordinering og 

overvågning af makroøkonomiske politikker; understreger, at gennemsigtig 

kommunikation og opsøgende arbejde over for borgerne og aktører med hensyn til 

fremtiden for ØMU'en, herunder euroen, bør fortsætte; 

5. understreger betydningen af den rolle, som de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) 

spiller med hensyn til at fremme en ægte europæisk tilgang til et finansielt tilsyn, fremme 

tilsynskonvergens, en ensartet anvendelse af EU-retten og bedre koordinering mellem 

nationale myndigheder samt med hensyn til at sikre finansiel stabilitet, fremme de 

finansielle markeders funktion og sikre beskyttelse for detailinvestorer og forbrugere; 

opfordrer Budgetudvalget til at sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer, som, når 

de er blevet fuldstændigt rationaliseret, vil gøre det muligt for ESA'erne at være 

tilstrækkeligt bemandet og for at råde over sikre og effektive IT-systemer, samtidig med 

at der tages behørigt hensyn til de gradvist stigende opgaver, der er overdraget til dem; 

6. understreger, at Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) arbejde ikke bør 

afbrydes af brexit og dens flytning; understreger, at det er vigtigt at færdiggøre den 

tilsvarende lovgivning snarest muligt for at have tilstrækkelig tid til en 

omkostningseffektiv flytning; understreger, at den relevante kommende lovgivning fuldt 

ud bør respektere Europa-Parlamentets rolle i procedurerne for oprettelse eller flytning af 

europæiske agenturer i fremtiden; 

7. noterer sig den potentielt betydelige stigning i ESA'ernes budgetoverslag for 2019, der 

hovedsagelig skyldes indførelsen af de nye opgaver, som blev foreslået i revisionen af 

ESA'erne og andre lovgivningssager, som der for øjeblikket forhandles om, men 

insisterer dog på fuld gennemsigtighed i forbindelse med fordelingen af disse 

supplerende finansielle ressourcer; mener, at betingede budgetposter, der dækker 

udgifterne til de nye opgaver, bør indføres og vil først blive aktiveret, efter at 
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lovgivningen er vedtaget; konstaterer, at en sådan finansiering vil blive anvendt, indtil der 

er vedtaget og indført en ny finansieringsmekanisme; 

8. understreger betydningen af at afslutte revisionen af forordningen om oprettelse af 

ESA'erne inden udgangen af Europa-Parlamentets 8. valgperiode med henblik på i 

overensstemmelse med udviklingen i anvendelsen af det institutspecifikke tilsyn at 

indføre muligheden for passende og forholdsmæssigt tilpassede gebyrer for 

markedsdeltagerne til delvis erstatning af de nationale kompetente myndigheders bidrag, 

uden at det samtidig går ud over ESA'ernes uafhængighed; 

9. understreger, at ESA'erne løbende bør bestræbe sig på at øge deres effektivitet uden at gå 

på kompromis med kvaliteten af deres arbejde med fokus på løbende revurdering af 

arbejdsmetoder, overførsel af knowhow og andre former for gensidig bistand mellem 

ESA'erne samt en effektiv anvendelse af de menneskelige og finansielle ressourcer; 

minder om, at ESA'erne strengt skal holde sig til det mandat, som de har fået tildelt af 

EU-lovgiverne, og ikke må stræbe efter i realiteten at udvide deres mandat; 

10. mener, at der i budgettet for 2019 bør afsættes flere midler til at modtage og hjælpe 

flygtninge og migranter, især til medlemsstater ved EU's sydlige og østlige grænser og til 

medlemsstater, der lever op til deres tilsagn på dette område; 

11. understreger behovet for at sikre tilstrækkelige midler til at støtte Unionens indsats med 

bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning, skattesvig og skatteunddragelse. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 29.8.2018    
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