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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet kräver att 2020 års budget bidrar till uppfyllandet av de 
prioriteringar som anges i den europeiska planeringsterminen, nämligen att säkra privata 
och offentliga investeringar av hög kvalitet, till exempel i nystartade företag och små 
och medelstora företag, och reformer som ökar konkurrenskraften samt en hållbar och 
inkluderade tillväxt som skapar sammanhållning, samtidigt som genomförandet av 
stabilitets- och tillväxtpakten och dess flexibilitetsbestämmelser respekteras. 
Parlamentet påminner om vikten av att fortsätta att säkerställa makrofinansiell stabilitet 
och sunda offentliga finanser, genomföra balanserade strukturreformer, fördjupa och 
stärka den inre marknaden, inklusive den digitala komponenten, samt fullborda den 
ekonomiska och monetära unionen (EMU).

2. Europaparlamentet anser att EU:s budget även i fortsättningen bör stödja den 
ekonomiska återhämtningen i Europeiska unionen och tillhandahålla tillräckliga 
resurser för att hantera transnationella utmaningar såsom klimatförändringar och 
migration.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa tillräckliga resurser för samordning 
och övervakning av den makroekonomiska politiken, bekämpning av ekonomisk 
brottslighet och penningtvätt, samt av anslutningen till ramen för ekonomisk styrning 
liksom transparent kommunikation till EU:s medborgare och utåtriktad verksamhet om 
dessa frågor. Parlamentet påminner om behovet av att ständigt förbättra kvaliteten och 
språkvalet när det gäller den information som lämnas online, så att den i högre grad 
återspeglar medborgarnas ofta förekommande frågor.

4. Europaparlamentet understryker behovet av att främja en socialt balanserad, hållbar 
ekonomisk utveckling och tillväxt, med beaktande av klimatförändringar och hållbarhet, 
samtidigt som man genomför strukturreformer för att modernisera de 
europeiska ekonomierna och underlätta tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag, inbegripet uppfyllandet av budgetprioriteringarna i förbindelse med 
detta.

5. Europaparlamentet begär också att budgeten ska bidra till uppfyllandet av de politiska 
prioriteringarna när det gäller fullbordandet av kapitalmarknadsunionen, bland annat 
genom att främja en investeringsmiljö som kommer att förbättra tillgången till 
finansiering för marknadsdeltagarna, särskilt små och medelstora företag och nystartade 
företag.

6. Europaparlamentet begär tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) med tanke på de nya uppgifter 
och befogenheter de tilldelats genom antagandet av översynen av förordningen om 
inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter (2017/0230(COD)). Parlamentet betonar 
att ESA-myndigheterna även fortsättningsvis bör öka sin effektivitet, även när det gäller 
bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och övervakning av 
skuggbanksverksamheten, utan att göra avkall på kvaliteten i sitt arbete, med fokus på 
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en kontinuerlig omprövning av arbetsmetoder och ett effektivt och transparent 
utnyttjande av personalresurser och ekonomiska resurser. Parlamentet betonar vikten av 
att främja en jämn könsfördelning, särskilt på ledningsnivå i ESA-myndigheterna. 
Parlamentet betonar att för att främja en återhållsam användning av sin budget måste 
ESA-myndigheterna alltid hålla sig till de uppgifter och uppdrag som de tilldelats av 
unionslagstiftaren med fullt beaktande av bland annat proportionalitets- och 
subsidiaritetsprinciperna i sin dagliga verksamhet. Parlamentet påpekar att 
ESA-myndigheterna ska se till att nödvändiga arrangemang införs så att de kan reagera 
snabbt på möjliga följder av en hård brexit.

7. Europaparlamentet betonar att finansieringen till rapporterande enheter och 
skattemyndigheter bör fortsätta, i synnerhet för att stödja dem i kampen mot 
skattebedrägeri och skatteundandragande, och att dessa enheter ska vara 
ansvarsskyldiga inför Europaparlamentet. Parlamentet oroar sig därför över rådets 
förslag att minska personalutgifterna vid det europeiska generaldirektoratet för 
beskattning, medan genomförandet av den nyligen antagna lagstiftningen ska övervakas 
och en ny internationell skattereform håller på att genomföras både på G20-nivå och 
inom det inkluderande ramverket. Parlamentet understryker behovet av tillräcklig 
finansiering för att kommissionen ska kunna göra en korrekt bedömning av 
medlemsstaternas standarder för bekämpning av penningtvätt.

8. Europaparlamentet understryker vikten av ansvarsskyldighet och transparens från de 
organ som får finansiering.
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