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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, aby budżet na 2019 r. opracowywano z nastawieniem na kluczowe kwestie
nakreślone w europejskim semestrze i w rezolucjach Parlamentu Europejskiego oraz z myślą
o rozwiązaniu głównych problemów obywateli UE, które w pełni lub częściowo wchodzą w
zakres uprawnień UE, wymienionych m.in. w badaniach Eurobarometru 2018, zgodnie z
którymi najważniejsze problemy występują w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa i
obrony;
2.
podkreśla, że stymulowanie wyważonego pod względem społecznym i
zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym realizowaniu reform
strukturalnych mających na celu modernizację gospodarek krajów europejskich,
propagowaniu konwergencji pomiędzy regionami UE oraz rozwiązaniu problemu bezrobocia
ludzi młodych to tylko niektóre z dziedzin wymagających pilnych działań, są wśród nich
również spowalnianie zmiany klimatu, ochrona środowiska i różnorodności biologicznej,
niwelowanie nierówności oraz finansowanie polityki migracyjnej, azylowej i polityki
dotyczącej uchodźców; podkreśla znaczenie celów zrównoważonego rozwoju dla rozwiązania
tych problemów;
3.

przypomina, że budżet Unii to zasadniczo budżet inwestycyjny;

4.
podkreśla, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich zasobów na koordynację i
nadzór polityki makroekonomicznej; podkreśla, że należy kontynuować przejrzystą
komunikację oraz informować obywateli i zainteresowane podmioty o przyszłości unii
gospodarczej i walutowej, w tym euro;
5.
podkreśla, że europejskie organy nadzoru odgrywają kluczową rolę we wspieraniu
prawdziwie europejskiego podejścia do nadzoru finansowego, w propagowaniu konwergencji
praktyk nadzorczych i spójnego stosowania prawa Unii oraz w poprawie koordynacji między
władzami krajowymi w trosce o stabilność finansową, propagowanie lepiej zintegrowanych
rynków finansowych oraz ochronę inwestorów detalicznych i konsumentów; wzywa Komisję
Budżetową, by zagwarantowała przyznanie odpowiednich środków finansowych, które – w
pełni zracjonalizowane – zapewniłyby europejskim organom nadzoru odpowiedni skład
kadrowy oraz bezpieczne i efektywne systemy informatyczne, a jednocześnie pozwoliłyby im
poradzić sobie z rosnącą liczbą powierzanych im zadań;
6.
podkreśla, że przeniesienie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i
brexit nie powinny zakłócić funkcjonowania tej agencji; podkreśla znaczenie pilnego
przyjęcia odnośnych przepisów, aby zapewnić odpowiednią ilość czasu na przeniesienie
racjonalne pod względem kosztów; podkreśla, że odnośne przyszłe akty prawne powinny
zapewniać pełne poszanowanie roli Parlamentu Europejskiego w procedurach prowadzących
do ewentualnego tworzenia i przenoszenia agencji europejskich w przyszłości;
7.
zwraca uwagę, że potencjalnie istotne zwiększenie przewidywanego budżetu
europejskich organów nadzoru na 2019 r. wynika głównie z powierzenia im nowych zadań
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zaproponowanych w przeglądzie tych organów i innych aktualnie negocjowanych
procedurach ustawodawczych, domaga się jednak pełnej przejrzystości w zakresie rozdziału
tych dodatkowych zasobów finansowych; uważa, że należy wprowadzić warunkowe linie
budżetowe na pokrycie kosztów związanych z powierzeniem tym organom nowych zadań,
które to linie budżetowe uruchomiono by po przyjęciu przepisów; zaznacza, że ten sposób
finansowania będzie stosowany do momentu przyjęcia i wprowadzenia nowego systemu;
8.
podkreśla znaczenie zakończenia przeglądu rozporządzenia ustanawiającego
europejskie urzędy nadzoru przed końcem 8. kadencji Parlamentu Europejskiego w celu
wprowadzenia, zgodnie ze zmianą zakresu nadzoru specyficznego dla instytucji, możliwości
stosowania odpowiednich i proporcjonalnych opłat dla uczestników rynku, zastępujących
częściowo składki właściwych organów krajowych, przy czym nie może w ten sposób dojść
do naruszenia niezależności europejskich urzędów nadzoru;
9.
podkreśla, że europejskie organy nadzoru powinny stale dążyć do poprawy ich
skuteczności, co nie może odbywać się kosztem jakości działania, a także powinny
dokonywać stałej oceny metod pracy, transferu wiedzy fachowej i innych form wzajemnej
pomocy między europejskimi urzędami nadzoru, jak również efektywnego wykorzystania
zasobów kadrowych i finansowych; przypomina, że europejskie urzędy nadzoru muszą ściśle
trzymać się mandatu uzyskanego od prawodawcy unijnego i nie mogą dążyć do faktycznego
rozszerzenia tego mandatu;
10.
uważa, że w budżecie na 2019 r. należy przeznaczyć więcej środków na potrzeby
przyjmowania uchodźców i migrantów oraz udzielania im pomocy, w szczególności na rzecz
państw członkowskich na południowej lub wschodniej granicy Unii, oraz tych, które
wywiązują się ze swoich zobowiązań w tej dziedzinie;
11.
podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiednich środków na wspieranie działań Unii
mających na celu walkę z agresywnym planowaniem podatkowym, oszustwami podatkowymi
i uchylaniem się od opodatkowania.
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