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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. призовава бюджетът за 2020 г. да допринесе за изпълнението на очертаните в 
рамките на европейския семестър приоритети, а именно осигуряването на 
висококачествени инвестиции и реформи, които увеличават растежа на 
производителността, непрекъснатото гарантиране на макрофинансовата 
стабилност и солидните публични финанси и задълбочаването на единния пазар, 
както и завършването на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

2. подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно ресурси за координацията и 
наблюдението на макроикономическите политики, както и за прозрачната 
комуникация с гражданите на ЕС;

3. призовава за осигуряването на достатъчно ресурси за европейските надзорни 
органи (ЕНО) с оглед на новите им задачи; подчертава, че ЕНО следва да 
продължат да повишават своята ефективност, без да правят компромиси с 
качеството на работата си, с акцент върху непрекъснатата преоценка на методите 
на работа и ефективното използване на човешките и финансовите ресурси; 
подчертава, че ЕНО трябва да се придържат към задачите и мандата, възложени 
им от европейския законодател;

4. подчертава, че следва да продължи да се отпуска финансиране за счетоводни 
институции и данъчни органи;

5. подкрепя предложението на Съвета Комисията да бъда приканена да приложи към 
проектобюджета редовно актуализиран изчерпателен списък по бюджетни редове 
с предложенията на Комисията, които все още не са приети и които потенциално 
могат да окажат въздействие върху бюджета, посочвайки съответния размер на 
бюджетните кредити и броя на служителите, както и да впише в резерв 
бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, които Комисията 
предлага за новите правни актове или измененията на съществуващи правни 
актове, които все още не са приети.


