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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. przyczyniał się do realizacji priorytetów określonych 
w europejskim semestrze, a mianowicie do realizowania wysokiej jakości inwestycji i 
reform, które stymulują wzrost wydajności, a jednocześnie dalej zapewniał stabilność 
makrofinansową i zdrowe finanse publiczne, a także sprzyjał pogłębianiu jednolitego 
rynku i zakończeniu procesu tworzenia unii gospodarczej i walutowej (UGW);

2. podkreśla znaczenie zapewnienia wystarczających środków na koordynację polityki 
makroekonomicznej i nadzór nad nią oraz na przejrzystą komunikację z obywatelami 
UE;

3. apeluje o odpowiednie środki dla Europejskich Urzędów Nadzoru w związku z ich 
nowymi zadaniami; podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru powinny nieustannie 
pracować nad podniesieniem swojej skuteczności, co jednocześnie nie powinno 
odbywać się kosztem jakości działania, a także powinny dokonywać stałej oceny 
swoich metod pracy i efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych i finansowych; 
podkreśla, że Europejskie Urzędy Nadzoru nie mogą wykraczać poza zadania i 
uprawnienia przyznane im przez prawodawcę europejskiego;

4. podkreśla, że należy kontynuować finansowanie podmiotów księgowych i organów 
podatkowych;

5. popiera propozycję Rady, by zwrócić się do Komisji o załączanie do projektu budżetu 
regularnie aktualizowanego wyczerpującego wykazu, w podziale na poszczególne 
pozycje budżetowe, wniosków Komisji, które nie zostały jeszcze przyjęte i które mogą 
mieć wpływ na budżet, ze wskazaniem odpowiedniego poziomu środków i liczby 
pracowników, a także o ujmowanie w rezerwie środków na zobowiązania i płatności 
proponowanych przez Komisję na potrzeby nowych, nieprzyjętych jeszcze aktów 
prawnych lub zmian do istniejących aktów prawnych.


