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WSKAZÓWKI
Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1.

apeluje o to, by budżet na 2020 r. przyczynił się do realizacji priorytetów określonych w
europejskim semestrze, a mianowicie do dokonywania wartościowych inwestycji
publicznych i prywatnych np. w przedsiębiorstwa typu start-up i w MŚP oraz do
przeprowadzenia reform, które pobudzą konkurencyjność oraz zrównoważony wzrost
sprzyjający włączeniu społecznemu, nie kolidując z wdrażaniem paktu stabilności i
wzrostu oraz jego przepisami dotyczącymi elastyczności; przypomina, jak ważne jest,
by dalej dbać o stabilność makrofinansową i zdrowe finanse publiczne oraz o realizację
wyważonych reform strukturalnych, a także sprzyjać pogłębieniu i wzmocnieniu
jednolitego rynku, w tym w wymiarze cyfrowym, oraz zakończeniu procesu tworzenia
unii gospodarczej i walutowej (UGW);

2.

uważa, że w ramach budżetu UE należy nadal wspierać ożywienie gospodarcze w Unii
Europejskiej oraz przeznaczać dostateczne środki na sprostanie wyzwaniom
międzynarodowym, takim jak zmiana klimatu i migracja;

3.

podkreśla, jak ważne jest, by zapewnić dostateczne środki na koordynację polityki
makroekonomicznej, działań wymierzonych w przestępstwa finansowe i pranie
pieniędzy oraz wysiłków na rzecz przestrzegania ram zarządzania gospodarczego, a
także na nadzór nad tymi działaniami, jak również na przejrzystą komunikację i
kampanie informacyjne na temat tych działań skierowane do obywateli UE; przypomina
o potrzebie stałej poprawy jakości i wielojęzyczności informacji przedstawianych w
internecie, tak by w większym stopniu stanowiły odpowiedź na pytania najczęściej
zadawane przez obywateli;

4.

podkreśla, że należy wspierać wyważony pod względem społecznym, trwały rozwój i
wzrost gospodarczy, nie zapominając o zmianie klimatu i zrównoważonym charakterze
rozwoju, a jednocześnie kontynuować reformy strukturalne na rzecz modernizacji
gospodarek europejskich i ułatwiać dostęp MŚP do finansowania, realizując m.in.
związane z nimi priorytety budżetowe;

5.

apeluje ponadto, by budżet przyczynił się do realizacji priorytetów politycznych
związanych z ukończeniem budowy unii rynków kapitałowych, w tym bardziej
przyjaznego otoczenia inwestycyjnego, które ułatwi uczestnikom rynku, w
szczególności MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up, dostęp do finansowania;

6.

apeluje o odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe dla Europejskich Urzędów Nadzoru
w związku z ich nowymi zadaniami i uprawnieniami wynikającymi z przyjęcia
zmienionego rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Urzędy Nadzoru
(2017/0230(COD)); podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru powinny nieustannie
zwiększać swoją skuteczność w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
oraz w ramach monitorowania równoległego systemu bankowego, co jednak nie
powinno odbywać się kosztem jakości działania, a także powinny dokonywać stałej
oceny swoich metod pracy oraz efektywnego i przejrzystego wykorzystywania zasobów
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kadrowych i finansowych; podkreśla znaczenie promowania w Europejskich Urzędach
Nadzoru równowagi płci, zwłaszcza na szczeblu kierowniczym; podkreśla, że aby
ostrożnie wykorzystywać przydzielone im środki budżetowe, Europejskie Urzędy
Nadzoru nie mogą nigdy wykraczać poza zadania i uprawnienia przyznane im przez
prawodawcę europejskiego oraz powinny w pełni przestrzegać w swojej codziennej
działalności zwłaszcza zasad proporcjonalności i pomocniczości; zwraca uwagę, że
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny opracować odpowiednie przepisy, aby móc
szybko reagować na ewentualne konsekwencje twardego brexitu;
7.

podkreśla, że należy kontynuować finansowanie podmiotów księgowych i organów
podatkowych, zwłaszcza po to, by wspierać je w walce z nadużyciami i unikaniem
opodatkowania, oraz że podmioty te powinny odpowiadać przed Parlamentem
Europejskim; dlatego też wyraża zaniepokojenie propozycją Rady dotyczącą
zmniejszenia wydatków na personel w europejskiej dyrekcji generalnej ds. podatków w
sytuacji, gdy trzeba monitorować wdrażanie niedawno przyjętych przepisów i gdy
właśnie odbywa się nowa międzynarodowa reforma podatkowa zarówno na poziomie
G20, jak i w obrębie otwartych ram OECD w zakresie BEPS; podkreśla, że potrzebne
są odpowiednie środki finansowe na dokonanie przez Komisję Europejską właściwej
oceny standardów stosowanych przez państwa członkowskie i państwa trzecie w
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

8.

podkreśla znaczenie rozliczalności i przejrzystości organów otrzymujących
finansowanie.
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