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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. roept ertoe op de begroting van de Unie voor 2022 bij te laten dragen tot de Europese 
Green Deal; roept ertoe op de begroting van de Unie voor 2022 te laten aansluiten bij de 
klimaattoezeggingen van de Unie in het kader van de Overeenkomst van Parijs

2. roept ertoe op de begroting voor 2022 bij te laten dragen tot de verwezenlijking van de 
prioriteiten als gedefinieerd in het Europees Semester, en bij te laten dragen tot de 
Europese Green Deal, de Europese Pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, en roept ertoe op de 
uitgaven ervan in verband met de faciliteit voor herstel en veerkracht te gebruiken voor 
zijn in zes pijlers gestructureerde beleidsdoelstellingen en bij te laten dragen tot het 
doeltreffend aanpakken van alle of een aanzienlijk aantal van de in de landenspecifieke 
aanbevelingen geïdentificeerde uitdagingen;

3. betreurt de door de Raad voorgestelde bezuinigingen op de begroting van de Unie voor 
2022 en herinnert eraan dat de op interinstitutioneel niveau overeengekomen 
verbintenissen inzake het MFK moeten worden gehandhaafd;

4. is van oordeel dat de begroting van de Unie het duurzame en inclusieve sociale en 
economische herstel in de Unie na de COVID-19-pandemie moet blijven steunen, evenals 
de prioriteiten van de Unie; onderstreept dat de symmetrische schok als gevolg van de 
COVID-19-pandemie asymmetrische gevolgen heeft voor de lidstaten en waarschuwt 
voor het risico van ongelijk en onrechtvaardig herstel, zowel op het niveau van de Unie 
als op het niveau van de lidstaten;

5. dringt aan op een inclusieve begroting van de Unie die Europeanen helpt bij de digitale 
transities; dringt aan op de tenuitvoerlegging van het EU-beleid voor digitaal onderwijs 
en van de Europese onderwijsruimte, teneinde de doelstellingen inzake digitale 
vaardigheden te verwezenlijken;

6. steunt de door de instellingen van de Unie gekozen benadering om gezondheid te 
ondersteunen en de economische en sociale schokken naar aanleiding van de COVID-19-
pandemie aan te pakken; wijst erop dat bedrijven en huishoudens sinds het uitbreken van 
de COVID-19-pandemie de nodige financiële steun hebben ontvangen.

7. benadrukt dat Next Generation EU (NGEU) een belangrijk besluit in de begroting van de 
Unie vertegenwoordigt en dat het instrument alleen succesvol kan zijn indien er 
voldoende middelen voor worden vrijgemaakt; herinnert eraan dat de goedkeuring van de 
nationale plannen pas het begin van het proces is en verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat alleen projecten die stroken met NGEU zullen worden gefinancierd;

8. verzoekt de Commissie meer proactief op te treden bij de bestrijding van misbruik van 
middelen van de Unie, met inbegrip van wangedrag en belangenconflicten; benadrukt dat 
aanzienlijke verbetering nodig is om de geloofwaardigheid van de belangrijkste 
beginselen van het begrotingsbeleid van de Unie te behouden; uit zijn bezorgdheid over 
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de gebrekkige vooruitgang die geboekt is, met name met betrekking tot de uitgaven, op 
het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar er sprake is van minder 
transparantie en de Commissie bij het controleren van het correcte gebruik van de 
middelen van de Unie een kleinere rol heeft dan bij de controle van andere delen van de 
begroting van de Unie;

9. benadrukt de noodzaak van verbeterde en gerichte maatregelen om snel en doeltreffend 
steun te bieden aan mensen, werknemers, zelfstandigen en regio’s die zwaarder getroffen 
zijn door de pandemie; dringt aan op een verhoging van de middelen voor het bestrijden 
van sociale en gendergerelateerde ongelijkheden, armoede en werkloosheid, met 
bijzondere aandacht voor vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen;

10. benadrukt dat het belangrijk is over voldoende middelen te beschikken voor de 
coördinatie van en het toezicht op het macro-economisch, sociaal en milieu beleid, de 
bestrijding van witwaspraktijken, de aanpak van financiële criminaliteit, en de 
handhaving van het kader voor economische governance; betreurt het dat de Unie, de 
lidstaten en de begroting van de Unie jaarlijks honderden miljarden verliezen als gevolg 
van belastingontwijking en -ontduiking, die voor de herstelinspanningen hadden kunnen 
worden gebruikt;

11. benadrukt in het bijzonder de noodzaak om, in het licht van de bevindingen van Speciaal 
verslag nr. 13/2021 van de Europese Rekenkamer, onmiddellijk voldoende middelen toe 
te wijzen aan de versterking van de capaciteit van de Commissie, teneinde te zorgen voor 
een doeltreffende tenuitvoerlegging en handhaving van de bestaande AML/CFT-
wetgeving in de hele Unie;

12. herhaalt zijn verzoeken om de Europese Rekenkamer, het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding en het Europees Openbaar Ministerie voldoende geld en personeel ter 
beschikking te stellen zodat zij controle kunnen oefenen op het gebruik van Unie-
middelen; vindt het zorgwekkend dat de Commissie en de Raad slechts minimale 
verhogingen van de begrotingen van deze instellingen en organen hebben voorgesteld;

13. herinnert eraan dat de invoering van een pakket nieuwe eigen middelen de beste manier is 
om de houdbaarheid van de begroting van de Unie op de lange termijn te garanderen;

14. onderstreept de noodzaak een billijk, duurzaam en inclusief economisch herstel te 
bevorderen, en tegelijkertijd sociaal evenwichtige hervormingen door te voeren om de 
Europese economieën te moderniseren en hun veerkracht, cohesie en concurrentiepositie 
te versterken, alsook de toegang tot financiering voor kmo’s en start-ups te 
vergemakkelijken; onderstreept dat kmo’s hard zijn geraakt door de COVID-19-crisis; 
onderstreept het belang van toereikende financiering om kmo’s en start-ups effectief te 
ondersteunen; dringt erop aan dat de begroting van de Unie voor 2022 de toegang tot 
financiering vergemakkelijkt ter ondersteuning van bedrijven om de Unie-doelstelling 
van een klimaatneutrale economie te verwezenlijken;

15. juicht de goedkeuring van het programma InvestEU toe; vindt het van essentieel belang 
dat het programma InvestEU in 2022 prioriteit toekent aan de toegang tot financiering 
voor kmo’s, alsook aan financiering voor sociale investeringen en vaardigheden;

16. is ingenomen met de verlenging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en 



AD\1238484NL.docx 5/9 PE693.910v03-00

NL

met 31 december 2021 in de context van de COVID-19-crisis; dringt aan op meer 
middelen om te zorgen voor een volledige en snelle uitvoering van het 
mededingingsbeleid van de Unie; moedigt de lidstaten en de Unie aan om via haar 
nieuwe herstelinstrument, de faciliteit voor herstel en veerkracht, ten volle gebruik te 
maken van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun met betrekking tot die financiële 
behoeften die rechtstreeks verband houden met de COVID-19-pandemie; verwacht dat de 
Commissie voor monitoring zorgt van alle in de context van de tijdelijke kaderregeling 
goedgekeurde regelingen en de gevolgen daarvan voor de werking van de interne markt;

17. onderstreept dat de culturele en creatieve sectoren, evenals het toerisme, met inbegrip van 
cultureel toerisme en onderwijs, tot de sectoren behoren en zullen blijven behoren die het 
zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19-crisis die de Unie doormaakt;

18. dringt erop aan middels de begroting bij te dragen tot het verwezenlijken van de 
prioriteiten van het economisch beleid, zoals de voltooiing van de kapitaalmarktenunie, 
teneinde een duurzaam investeringsklimaat voor de lange termijn en de toegang tot 
financiering voor alle marktdeelnemers, maar in het bijzonder kmo’s en start-ups, te 
verbeteren, en tegelijkertijd aanvullende investeringskansen voor kleine beleggers te 
creëren;

19. onderstreept het belang van proefprojecten en voorbereidende acties in het kader van de 
begroting van de Unie en verzoekt de Commissie blijk te geven van meer flexibiliteit bij 
de evaluatie en herbeoordeling van de voorstellen die in het kader van de begroting van 
de Unie zijn gedaan;

20. roept de Commissie op een rigoureuzere aanpak van vrijmakingen te hanteren en de niet-
bestede middelen opnieuw toe te wijzen en te gebruiken voor de financiering van de 
prioritaire doelstellingen en gebieden die op interinstitutioneel niveau zijn 
overeengekomen, met name op gebieden die verband houden met pandemiebeheer, 
onderwijs, gezondheidszorg, innovatie en sociaal beleid;

21. benadrukt het belang van transparantie en verantwoordingsplicht van organen die 
financiering van de Unie ontvangen;

22. dringt erop aan passende financiële en personele middelen ter beschikking te stellen aan 
de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) gezien hun nieuwe taken en 
bevoegdheden naar aanleiding van de herziening van de ESA-verordeningen (middels 
Verordening (EU) 2019/2175); dringt aan op meer transparantie over de werking van hun 
raden van toezichthouders, teneinde hun verantwoordingsplicht en hun bestuursstructuren 
te verbeteren;

23. neemt kennis van de tekortkomingen als geïdentificeerd in Speciaal verslag nr. 13/2021 
van de Europese Rekenkamer met betrekking tot het optreden van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) inzake AML/CFT; oordeelt dat een deel van de begroting in de 
reserve moet worden geplaatst totdat de EBA zorgt voor volledige naleving van de 
aanbevelingen in het verslag van de Europese Rekenkamer en een duidelijke strategie 
aanneemt om in haar werkplan voor 2022 al haar instrumenten voor AML/CFT 
doeltreffend te gebruiken;

24. benadrukt dat ontwikkelingen op het gebied van duurzame financiering, fintech, 
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bestrijding van witwassen, cyberweerbaarheid, betalingen en niet-bancaire financiële 
bemiddeling nieuwe bevoegdheden en taken voor de ESA’s met zich (zullen) 
meebrengen, die gepaard moeten gaan met voldoende middelen; wijst er met name op dat 
de vaststelling van wetgeving met betrekking tot centrale clearingtegenpartijen (CTP’s) 
in de Unie heeft geleid tot opgewaardeerde mandaten en taken voor de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), maar niet gepaard is gegaan met extra 
middelen, waardoor het vermogen van ESMA om haar toezicht- en regelgevingsagenda 
voor CTP’s uit te voeren, onder druk zou kunnen komen te staan; benadrukt dat de ESA’s 
zowel door de verordening betreffende markten voor cryptoactiva (MICA), de 
verordening inzake de DLT-proefregeling als de verordening inzake de digitale financiële 
sector (DORA) nieuwe bevoegdheden zullen krijgen;

25. neemt kennis van de belangrijke rol van het comité voor toezicht van ESMA, zowel met 
betrekking tot CTP’s in de Unie als in derde landen, om de Europese financiële markten 
stabiel en ordelijk te houden en beleggers beter te beschermen; merkt op dat de 
financiering van de activiteiten met betrekking tot CTP’s uit de Unie weliswaar wordt 
gedekt door de ESMA-begroting, maar dat de toezichtactiviteiten van CTP’s uit derde 
landen worden gedekt door de vergoedingen die ESMA van CTP’s uit derde landen; 
merkt op dat er geen aanvullende middelen zijn verstrekt aan de ESMA, noch met 
betrekking tot de nieuwe CTP-taken in het kader van EMIR 2.2, noch met betrekking tot 
de taken op het gebied van herstel en veerkracht van CTP’s; dringt erop aan de 
financiering van de ESMA te verhogen om ervoor te zorgen dat het comité voor toezicht 
op CTP’s in staat is zijn lopende en jaarlijkse taken met betrekking tot CTP’s uit de Unie 
uit te voeren; verzoekt de Commissie het huidige kader voor de inning van vergoedingen 
van CTP’s uit derde landen te herzien, zodat de ESMA een bedrag kan innen dat de 
duurzaamheid op lange termijn en de aanvaardbaarheid van de vergoedingsstructuur 
weerspiegelt, en tegelijkertijd een meer evenredige benadering te hanteren voor CTP’s 
met verschillende activiteitenniveaus die relevant zijn voor de financiële markten van de 
Unie;

26. is verheugd dat de Raad de benadering van de Commissie inzake de financiering van de 
ETA’s deelt; benadrukt dat aanvaarding van de voorgestelde begroting moet leiden tot 
duidelijke vooruitgang op de gebieden waarop de ESA’s bepaalde verantwoordelijkheden 
hebben gekregen en waar de huidige situatie onbevredigend is, met name op het gebied 
van de bestrijding van het witwassen van geld;

27. beklemtoont dat de terbeschikkingstelling van financiering aan boekhoudkundige 
entiteiten en belastingautoriteiten moet worden gecontinueerd, met name om ze te 
ondersteunen bij de aanpak van belastingfraude, belastingontwijking en 
belastingontduiking, en om de transparantie en de zekerheid te bevorderen; benadrukt dat 
die entiteiten verantwoording moeten afleggen aan het Parlement;

28. dringt aan op meer transparantie van de werkzaamheden van de Commissie bij de 
evaluatie van door het Parlement ingediende proefprojecten, aangezien sommige 
projecten de werking van de Unie ten goede kunnen komen; geeft in het bijzonder aan dat 
het ontbreekt aan transparantie en duidelijkheid betreffende de huidige werkmethoden, 
wat ertoe leidt dat verschillende belangrijke en haalbare voorstellen, die een toegevoegde 
waarde zouden kunnen hebben, worden afgewezen;
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29. benadrukt dat alle organisaties die financiering van de Unie ontvangen, zich politiek 
neutraal en onpartijdig moeten gedragen;

30. neemt kennis van de lancering van het EU-waarnemingscentrum Belastingen en 
Financiële Criminaliteit als voorbereidende actie; is van mening dat dit 
waarnemingscentrum van nut kan zijn voor het noodzakelijke democratische debat en 
voor de besluitvormers; verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen om het 
waarnemingscentrum na 2022 te laten voortbestaan;

31. herinnert eraan dat de invoering van een pakket nieuwe eigen middelen in de 
interinstitutionele samenwerking is geïntegreerd met het oog op een routekaart voor de 
invoering van nieuwe eigen middelen; dringt erop aan dat een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens en een digitale heffing worden vastgesteld en worden 
ingevoerd binnen een termijn die het mogelijk maakt dat zij een bijdrage kunnen leveren 
aan NGEU;

32. verzoekt de lidstaten de komende wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor een 
opnieuw ontworpen digitale heffing, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 
en het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) snel goed te keuren en de onderhandelingen 
over een belasting op financiële transacties in het kader van de procedure voor nauwere 
samenwerking uiterlijk eind 2022 af te ronden;

33. onderstreept de noodzaak van voldoende middelen voor de productie en verspreiding van 
statistieken van hoge kwaliteit in de Unie; beklemtoont dat er, ondanks enige 
vooruitgang, nog steeds grote tekortkomingen en lacunes bestaan op het gebied van 
bruikbaarheid, dekking en toegankelijkheid van de geproduceerde statistieken en dat er 
snel actie moet worden ondernomen; is daarom van mening dat een deel van de begroting 
in de reserve moet worden geplaatst totdat Eurostat een ambitieus actieplan heeft 
ingediend om de gebruikersvriendelijkheid van zijn website aanzienlijk te vergroten, de 
toegankelijkheid van gegevens en informatie in alle officiële talen van de Unie te 
waarborgen en nieuwe statistieken en indicatoren te ontwikkelen die bijdragen tot de 
tenuitvoerlegging van het beleid en de prioriteiten van de Unie;

34. onderstreept het belang van toereikende middelen om de ontwikkeling van robuuste en 
betrouwbare financiële en niet-financiële rapportage- en auditnormen wereldwijd en in de 
hele Unie te ondersteunen; is echter van mening dat een deel van het toegewezen budget 
moet worden opgeschort totdat de IFRS Foundation en de International Accounting 
Standards Board (IASB) naar behoren gevolg hebben gegeven aan de desbetreffende 
verzoeken van het Parlement in zijn resolutie van 7 juni 2016 inzake de evaluatie van de 
internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) en de werkzaamheden van de IFRS 
Foundation, de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de Public 
Interest Oversight Board (PIOB)1;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=NL
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