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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina 2020 m. biudžeto lėšomis prisidėti prie prioritetų, numatytų pagal Europos 
semestrą, įgyvendinimo, t. y. užtikrinti aukštos kokybės privačias ir viešas investicijas į, 
pvz., startuolius ir MVĮ, ir įvykdyti reformas, kuriomis būtų padidintas 
konkurencingumas ir įtraukus bei darnus augimas, kartu atsižvelgiant į įgyvendinamą 
Stabilumo ir augimo paktą bei jo lankstumo nuostatas; primena, kad svarbu toliau 
užtikrinti makrofinansinį stabilumą ir patikimus viešuosius finansus, įgyvendinti 
subalansuotas struktūrines reformas, gilinti ir stiprinti bendrąją rinką, įskaitant 
skaitmeninį komponentą, bei baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS);

2. mano, jog ES biudžeto lėšomis toliau turėtų būti remiamas ekonomikos atsigavimas 
Europos Sąjungoje ir skiriama pakankamai išteklių tokiems tarpvalstybiniams 
iššūkiams, kaip klimato kaita ir migracija, atremti;

3. pabrėžia, jog svarbu skirti pakankamai išteklių makroekonominei politikai, kovai su 
finansiniais nusikaltimais ir pinigų plovimu koordinuoti ir stebėti, taip pat užtikrinti, kad 
būtų paisoma ekonomikos valdymo sistemos ir įgyvendinama skaidri komunikacija, o 
ES piliečiai būtų informuojami apie taikomas priemones; primena, jog būtina nuolat 
gerinti internete pateikiamos informacijos kokybę ir kalbėjimo būdą, pasirenkamą jai 
pristatyti, kad ji labiau atspindėtų klausimus, kuriuos dažniausiai užduoda piliečiai;

4. pabrėžia, kad būtina skatinti socialiniu požiūriu subalansuotą, darnų ekonomikos 
vystymąsi ir augimą, sykiu atsižvelgiant į klimato kaitą ir tvarumą vykdant struktūrines 
reformas, skirtas Europos ekonomikai modernizuoti, bei sudarant palankesnes sąlygas 
gauti finansavimą MVĮ, įskaitant susijusių biudžeto prioritetų įgyvendinimą;

5. be to, ragina biudžeto lėšomis prisidėti prie politikos prioritetų, susijusių su kapitalo 
rinkų sąjunga, įgyvendinimo, įskaitant investicijų aplinkos, kurioje rinkos dalyviai – 
visų pirma MVĮ ir startuoliai – naudotųsi geresnėmis galimybėmis gauti finansavimą, 
puoselėjimą;

6. ragina skirti pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius Europos priežiūros 
institucijoms (EPI), atsižvelgiant į naujus uždavinius ir įgaliojimus, joms priskirtus 
priėmus peržiūrėtą reglamentą, kuriuo įsteigiamos EPI (2017/0230(COD)); pabrėžia, 
kad EPI turėtų toliau didinti savo veiksmingumą – taip pat ir kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu bei šešėlinio bankų sektoriaus veiklos stebėsenos srityse – 
neleisdamos nukentėti savo darbo kokybei ir ypatingą dėmesį skirdamos nuolatiniam 
pakartotiniam darbo metodų ir veiksmingo bei skaidraus žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių naudojimo vertinimui; akcentuoja, kad svarbu skatinti lyčių pusiausvyrą, visų 
pirma EPI vadovybės lygmeniu; pabrėžia, kad, siekdamos apdairiai naudoti savo 
biudžetą, EPI ir toliau turi visuomet vadovautis uždaviniais ir įgaliojimais, kuriuos joms 
yra suteikusi ES teisėkūros institucija, ir visapusiškai atsižvelgti į, be kita ko, 
proporcingumo ir subsidiarumo principus vykdydamos savo kasdienę veiklą; pabrėžia, 
jog EPI turi būti deramai pasirengusios, kad galėtų greitai reaguoti į galimus 
netikėtumus įvykus griežtajam „Brexit’ui“;
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7. pabrėžia, kad toliau turėtų būti finansuojami apskaitos subjektai ir mokesčių institucijos, 
pirmiausia siekiant padėti jiems kovoti su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu, 
taip pat kad šie subjektai turėtų atsiskaityti Europos Parlamentui; todėl nerimauja dėl 
Tarybos pasiūlymo mažinti personalo išlaidas Europos generaliniame direktorate, 
sprendžiančiame su mokesčiais susijusius klausimus, nepaisant to, kad turi būti 
vykdoma neseniai priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėsena, o Didžiojo dvidešimtuko 
valstybių ir įtraukios sistemos lygmenimis yra vykdoma nauja tarptautinė mokesčių 
reforma; pabrėžia, kad būtina deramai finansuoti pačios Europos Komisijos atliekamą 
vertinimą, kaip kovos su pinigų plovimu standartų laikomasi valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse;

8. atkreipia ypatingą dėmesį į finansavimą gaunančių institucijų atskaitomybės ir 
skaidrumo svarbą.
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