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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada, aby rozpočet na rok 2020 prispieval k plneniu priorít uvedených v európskom 
semestri, najmä v záujme poskytovania vysokokvalitných súkromných a verejných 
investícií, ako napríklad do startupov a MSP, a reforiem, ktoré zvyšujú 
konkurencieschopnosť, ako aj udržateľného, inkluzívneho a súdržného rastu, a to pri 
súčasnom rešpektovaní vykonávania Paktu stability a rastu a jeho ustanovení o 
flexibilite; pripomína, že je dôležité pokračovať v zabezpečovaní makrofinančnej 
stability a zdravých verejných financií, vykonávania vyvážených štrukturálnych 
reforiem, prehlbovania a posilňovania jednotného trhu vrátane digitálnej zložky, ako aj 
dobudovania hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

2. domnieva sa, že z rozpočtu EÚ by sa naďalej mala podporovať hospodárska obnova v 
Európskej únii a mali by sa z neho zabezpečiť dostatočné zdroje na riešenie 
nadnárodných výziev, ako sú zmena klímy a migrácia;

3. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť dostatočné zdroje na koordináciu 
makroekonomických politík a dohľad nad nimi, boj proti finančnej trestnej činnosti a 
praniu špinavých peňazí a dodržiavanie rámca správy hospodárskych záležitostí, ako aj 
na transparentnú komunikáciu s občanmi EÚ o týchto opatreniach a na ich oslovovanie; 
pripomína, že je potrebné neustále zlepšovať kvalitu a voľbu jazyka informácií 
poskytovaných online, aby tak lepšie odrážali časté otázky občanov;

4. zdôrazňuje potrebu podporiť sociálne vyvážený, udržateľný hospodársky rozvoj a rast, 
pričom sa zohľadní zmena klímy a udržateľnosť, a zároveň uskutočňovať štrukturálne 
reformy s cieľom modernizovať európske hospodárstva a uľahčiť MSP prístup k 
financovaniu vrátane splnenia rozpočtových priorít, ktoré s tým súvisia;

5. ďalej žiada, aby rozpočet prispel k splneniu politických priorít, pokiaľ ide o 
dobudovanie únie kapitálových trhov, vrátane podpory investičného prostredia, ktoré 
zlepší prístup účastníkov trhu, najmä MSP a startupov, k financiám;

6. požaduje primerané finančné a ľudské zdroje pre európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich novo pridelené úlohy a právomoci vyplývajúce z prijatia revízie 
nariadenia o zriadení ESA 2017/0230(COD); zdôrazňuje, že ESA by mali neustále 
zvyšovať efektívnosť svojej činnosti vrátane boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu a monitorovania činností tieňového bankovníctva bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále prehodnocovať svoje pracovné metódy a účinne 
a transparentne využívať ľudské a finančné zdroje; zdôrazňuje, že je dôležité 
presadzovať rodovú rovnováhu, najmä na úrovni riadenia v európskych orgánoch 
dohľadu; zdôrazňuje, že ESA musia v záujme obozretného využívania svojich 
rozpočtov aj naďalej vždy plniť úlohy, ktorými ich poveril európsky zákonodarca, a 
riadiť sa mandátom, ktorý im udelil, pričom pri svojich každodenných činnostiach 
musia okrem iného plne zohľadňovať zásady proporcionality a subsidiarity; upozorňuje, 
že európske orgány dohľadu musia prijať dostatočné opatrenia, aby mohli rýchlo 
reagovať na možné následky tvrdého brexitu;
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7. zdôrazňuje, že by malo pokračovať financovanie účtovných subjektov a daňových 
orgánov, najmä s cieľom podporovať ich v boji proti daňovým podvodom a daňovým 
únikom, a že tieto subjekty by sa mali zodpovedať Európskemu parlamentu; vyjadruje 
preto znepokojenie nad návrhom Rady znížiť výdavky na zamestnancov v európskom 
generálnom riaditeľstve zaoberajúcom sa zdaňovaním, zatiaľ čo treba monitorovať 
vykonávanie nedávno prijatých právnych predpisov a kým prebieha nová medzinárodná 
daňová reforma na úrovni skupiny G20 aj na úrovni inkluzívneho rámca, a vyzdvihuje 
potrebu primeraného financovania na účely riadneho posúdenia Európskej komisie 
zameraného na normy členských štátov a tretích krajín v oblasti prania špinavých 
peňazí;

8. podčiarkuje význam zodpovednosti a transparentnosti orgánov, ktoré získavajú finančné 
prostriedky.
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