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PASIŪLYMAI 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. ragina, kad 2019 m. biudžete dėmesys būtų sutelktas į Europos semestre, Europos 

Parlamento rezoliucijose išdėstytus prioritetus, ir į labiausiai ES piliečiams rūpimų klausimų, 

už kuriuos ES yra visiškai ar iš dalies atsakinga, kaip nustatyta, pvz., 2018 m. 

„Eurobarometre“, kurio duomenimis remiantis aktualiausi yra saugumo ir gynybos sričių 

klausimai, sprendimą;  

2. pabrėžia, kad socialiai darnaus ir tvaraus ekonominio vystymosi ir augimo skatinimas, 

tuo pat metu tęsiant struktūrines reformas, kuriomis siekiama modernizuoti Europos valstybių 

ekonomiką, ES regionų konvergencijos skatinimas ir jaunimo nedarbo mažinimas yra tik 

keletas sričių, dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, kartu mažinant klimato kaitą, tausojant 

aplinką ir vykdant biologinės įvairovės apsaugą, mažinant nelygybę ir finansuojant 

migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių politiką; pabrėžia darnaus vystymosi tikslų svarbą 

sprendžiant šiuos klausimus; 

3. primena, kad Sąjungos biudžetas iš esmės yra investicijų biudžetas; 

4. pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti pakankamai išteklių makroekonominei politikai 

koordinuoti ir prižiūrėti; pabrėžia, kad turėtų būti tęsiama komunikacija ir piliečių bei 

suinteresuotųjų subjektų informavimas apie ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS), įskaitant 

eurą, ateitį; 

5. pabrėžia, kad Europos priežiūros institucijų (EPI) vaidmuo labai svarbus stiprinant 

tikrai europinį požiūrį į finansų priežiūrą, skatinant priežiūros konvergenciją, nuoseklų 

Sąjungos teisės taikymą ir geresnį nacionalinių valdžios institucijų veiksmų koordinavimą, 

užtikrinant finansinį stabilumą, skatinant geresnį finansų rinkų veikimą ir garantuojant 

mažmeninių investuotojų ir vartotojų apsaugą; ragina Biudžeto komitetą užtikrinti, kad būtų 

skiriami atitinkami ištekliai, kurie, jei būtų visapusiškai racionalizuoti, suteiktų EPI galimybę 

turėti pakankamai darbuotojų ir saugias bei veiksmingas IT sistemas, kartu tinkamai 

atsižvelgiant į laipsniškai didėjančią joms pavestų užduočių visumą; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos bankininkystės institucijos (EBI) veiklos neturėtų 

trikdyti Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES ir institucijos būstinės perkėlimas; pabrėžia, kad 

svarbu skubiai užbaigti rengti atitinkamus teisės aktus, kad pakaktų laiko ekonomiškai 

efektyviam būstinės perkėlimui; pabrėžia, kad atitinkamuose būsimuose teisės aktuose turėtų 

būti visapusiškai atsižvelgiama į Europos Parlamento vaidmenį atliekant procedūras, kuriomis 

ateityje gali būti sukurtos ir perkeltos Europos agentūros; 

7. pažymi, kad 2019 m. EPI biudžeto sąmata gali reikšmingai padidėti dėl to, kad 

numatytos naujos užduotys, pasiūlytos EPI peržiūroje ir kituose teisėkūros dokumentuose, dėl 

kurių šiuo metu deramasi, tačiau reikalauja visiško skaidrumo, susijusio su šių papildomų 

finansinių išteklių paskirstymu; mano, kad naujų užduočių išlaidoms padengti turėtų būti 

nustatytos sąlyginės biudžeto eilutės, kurių lėšos būtų pradėtos naudoti tik po teisės aktų 

priėmimo; pripažįsta, kad toks finansavimas bus taikomas tok, kol bus patvirtintas ir pradėtas 

taikyti naujas finansavimo mechanizmas; 
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8. pabrėžia, kad svarbu iki 8-osios Europos Parlamento kadencijos pabaigos užbaigti 

reglamento, kuriuo įsteigiamos EPI, peržiūrą, kad, atsižvelgiant į konkrečios institucijos 

vykdomos priežiūros aprėpties raidą, būtų sudaryta galimybė tinkamais ir proporcingai 

nustatytais mokesčiais rinkos dalyviams iš dalies pakeisti nacionalinių kompetentingų 

institucijų įnašus, kartu nepakenkiant EPI nepriklausomumui; 

9. pabrėžia, kad EPI turėtų nuolat siekti didinti savo efektyvumą, neleisdamos nukentėti 

savo darbo kokybei ir daugiausia dėmesio skirdamos nuolatiniam pakartotiniam darbo metodų 

vertinimui, EPI praktinės patirties perdavimui ir kitų rūšių tarpusavio pagalbai, taip pat 

veiksmingam žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimui; primena, kad EPI privalo griežtai 

laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjo jai suteiktų įgaliojimų ir nebandyti de facto jų plėsti; 

10. mano, kad 2019 m. biudžete turėtų būti skiriama daugiau lėšų pabėgėliams ir 

migrantams priimti ir jiems padėti, visų pirma teikiant paramą valstybėms narėms, esančioms 

prie pietinės ir rytinės ES sienos arba toms, kurios vykdo savo įsipareigojimus šiuo klausimu; 

11. pabrėžia poreikį užtikrinti pakankamai išteklių Sąjungos veiksmams, kuriais siekiama 

kovoti su agresyviu mokesčių planavimu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, remti. 
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