
AD\1188042CS.docx PE638.801v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

2019/2028(BUD)

6.9.2019

STANOVISKO
Hospodářského a měnového výboru

pro Rozpočtový výbor

k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))

Zpravodaj: Siegfried Mureşan



PE638.801v02-00 2/6 AD\1188042CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1188042CS.docx 3/6 PE638.801v02-00

CS

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. žádá, aby rozpočet na rok 2020 i nadále přispíval k plnění priorit stanovených 
v evropském semestru, konkrétně k realizaci kvalitních soukromých i veřejných 
investic, jako jsou například investice do začínajících podniků a malých a středních 
podniků (MSP) a reforem, které zvýší konkurenceschopnost a udržitelný, inkluzivní 
a soudržný růst při zohlednění provádění Paktu o stabilitě a růstu a jeho ustanovení 
týkajících se flexibility; připomíná význam, který má pokračující zajištění 
makrofinanční stability a zdravých veřejných financí, provádění vyvážených 
strukturálních reforem, prohlubování a posilování jednotného trhu, včetně digitální 
složky, a dokončení hospodářské a měnové unie (HMU);

2. domnívá se, že by rozpočet EU měl i nadále podporovat oživení hospodářství 
v Evropské unii a poskytovat dostatečné zdroje na řešení mezinárodních výzev, jako je 
změna klimatu a migrace;

3. zdůrazňuje, že je důležité zajistit dostatečné zdroje pro koordinaci makroekonomických 
politik a dohled nad nimi, boj proti finanční trestní činnosti a praní peněz a zajistit 
dodržování rámce pro správu ekonomických záležitostí a transparentní komunikaci 
s občany EU a informovanost o těchto opatřeních; připomíná, že je nutné zlepšit kvalitu 
a výběr jazyka, pokud jde o informace poskytované online, aby lépe odrážely časté 
dotazy občanů;

4. zdůrazňuje nutnost podpořit sociálně vyvážený, udržitelný hospodářský rozvoj a růst 
a zároveň zohlednit boj proti změně klimatu a udržitelnost a uskutečňovat souběžně 
strukturální reformy s cílem modernizovat evropské ekonomiky a MSP přístup 
k financování, včetně plnění rozpočtových priorit, které s tím souvisí;

5. dále požaduje, aby rozpočet přispíval k plnění politických priorit, pokud jde 
o dobudování unie kapitálových trhů, včetně podpory investičního prostředí, které 
zlepší přístup účastníků trhu, zejména malých a středních podniků a začínajících 
podniků, k finančním prostředkům;

6. požaduje dostatečné finanční a lidské zdroje pro evropské orgány dohledu vzhledem 
k jejich novým úkolům a pravomocím vyplývajícím z přijetí revize nařízení o zřízení 
evropských orgánů dohledu 2017/0230(COD); zdůrazňuje, že evropské orgány dohledu 
by měly i nadále zvyšovat svou účinnost, včetně boje proti praní peněz a financování 
terorismu a monitorování činnosti stínového bankovnictví, aniž by tím byla ohrožena 
kvalita jejich práce, přičemž by se měly zaměřit na průběžné přehodnocování 
pracovních metod a účinné a transparentní využívání lidských a finančních zdrojů; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat genderovou vyváženost, zejména na úrovni 
vedení evropských orgánů dohledu; zdůrazňuje, že se evropské orgány dohledu musí 
v zájmu obezřetného využívání svých rozpočtů vždy držet úkolů a mandátu, které jim 
udělil evropský normotvůrce, a musí mimo jiné ve svých každodenních činnostech plně 
zohledňovat zásady proporcionality a subsidiarity;  upozorňuje, že evropské orgány 
dohledu musí přijmout dostatečná opatření, aby mohly rychle reagovat na možné 
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následky tvrdého brexitu;

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby pokračovalo financování účetních jednotek a daňových 
orgánů, zejména s cílem podpořit je v boji proti daňovým podvodům a únikům, a že by 
se tyto jednotky měly zodpovídat Evropskému parlamentu; vyjadřuje proto znepokojení 
nad návrhem Rady snížit výdaje na zaměstnance v evropském generálním ředitelství pro 
daně v situaci, kdy je třeba monitorovat provádění nedávno přijatých právních předpisů 
a kdy probíhá nová mezinárodní daňová reforma na úrovni skupiny G20 i na úrovni 
inkluzivního rámce, a zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečné finanční prostředky, aby 
mohla Evropská komise řádně posoudit normy členských států a třetích zemí v oblasti 
boje proti praní peněz;

8. podtrhuje význam odpovědnosti a transparentnosti u orgánů, které dostávají finanční 
prostředky.
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