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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 Unii na 2022 r. realizował cele Europejskiego Zielonego Ładu; 
wzywa do dostosowania budżetu Unii na 2022 r. do zobowiązań Unii w zakresie klimatu 
wynikających z porozumienia paryskiego;

2. apeluje, aby budżet na 2022 r. przyczynił się do realizacji priorytetów określonych 
w europejskim semestrze, umożliwiając mu osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego 
Ładu, Europejskiego filaru praw socjalnych i celów zrównoważonego rozwoju ONZ; 
wzywa do tego, by wydatki związane z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (RRF) zostały wykorzystane w ramach celów politycznych ujętych w sześciu 
filarach i by przyczyniły się do skutecznego sprostania wszystkim – lub ich znacznej 
części – wyzwaniom określonym w odpowiednich zaleceniach dla poszczególnych 
krajów;

3. wyraża ubolewanie z powodu cięć w budżecie Unii na 2022 r. zaproponowanych przez 
Radę i przypomina o konieczności utrzymania uzgodnionych na szczeblu 
międzyinstytucjonalnym zobowiązań dotyczących WRF;

4. uważa, że budżet Unii powinien nadal wspierać zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu odbudowę społeczną i gospodarczą w Unii po pandemii COVID-19 oraz 
wspierać priorytety Unii; zaznacza, że szok symetryczny wywołany pandemią COVID-
19 spowodował asymetryczne konsekwencje dla państw członkowskich i ostrzega przed 
ryzykiem nierównomiernej i niesprawiedliwej odbudowy zarówno na szczeblu Unii, jak i 
państw członkowskich;

5. wzywa do przyjęcia budżetu Unii sprzyjającego włączeniu społecznemu, który pomaga 
Europejczykom radzić sobie z transformacją cyfrową; wzywa do wdrożenia unijnej 
polityki edukacji cyfrowej i europejskiego obszaru edukacji w celu osiągnięcia celów 
w zakresie umiejętności cyfrowych;

6. popiera podejście przyjęte przez instytucje unijne w celu wspierania zdrowia i 
przeciwdziałania wstrząsom gospodarczym i społecznym wynikającym z pandemii 
COVID-19; podkreśla, że przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe otrzymały niezbędne 
wsparcie finansowe od momentu pojawienia się pandemii COVID-19;

7. podkreśla, że Next Generation EU (NGEU) stanowi ważną decyzję w budżecie Unii i że 
tylko skuteczne wykorzystanie funduszy może doprowadzić do sukcesu tego 
instrumentu; przypomina, że zatwierdzenie planów krajowych to dopiero początek 
procesu i zwraca się do Komisji o zagwarantowanie, aby finansowane były wyłącznie 
projekty zgodne z NGEU;

8. domaga się bardziej proaktywnego podejścia Komisji do zwalczania niewłaściwego 
wykorzystania funduszy unijnych, wykroczeń i konfliktów interesów; podkreśla, że 
konieczna jest znaczna poprawa, aby utrzymać wiarygodność kluczowych zasad polityki 



PE693.910v03-00 4/9 AD\1238484PL.docx

PL

budżetowej Unii; wyraża zaniepokojenie niewystarczającymi postępami, szczególnie 
w zakresie wydatków w obszarze wspólnej polityki rolnej, gdzie przejrzystość jest 
mniejsza, a rola Komisji w kontrolowaniu właściwego wykorzystania funduszy unijnych 
jest mniejsza niż w przypadku innych części budżetu ogólnego;

9. podkreśla potrzebę wzmocnionych i ukierunkowanych środków zapewniających szybkie 
i efektywne wsparcie obywateli, pracowników, osób samozatrudnionych, sektorów oraz 
regionów, które najdotkliwiej odczuły skutki pandemii; apeluje o zwiększenie zasobów 
na walkę z nierównościami społecznymi i różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
ubóstwem i bezrobociem, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży i słabszych 
grup;

10. podkreśla znaczenie wystarczających zasobów na koordynację i nadzór w odniesieniu do 
strategii polityki makroekonomicznej, społecznej i ochrony środowiska, przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy, walkę z przestępstwami finansowymi i wdrożenie ram zarządzania 
gospodarczego; ubolewa, że z powodu uchylania się od opodatkowania i unikania 
opodatkowania Unia, państwa członkowskie i budżet unijny tracą setki miliardów euro 
rocznie, które mogłyby zostać przeznaczone na działania na rzecz odbudowy;

11. podkreśla w szczególności potrzebę, w świetle ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 13/2021, natychmiastowego 
przeznaczenia odpowiednich zasobów w celu wzmocnienia zdolności Komisji do 
zapewnienia skutecznego wdrożenia i egzekwowania istniejących przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej Unii;

12. ponawia swoje apele, aby Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych i Prokuratura Europejska dysponowały wystarczającymi zasobami 
finansowymi i ludzkimi do kontrolowania wykorzystania funduszy unijnych; jest 
zaniepokojony, że Komisja i Rada zaproponowały jedynie minimalne zwiększenie 
budżetów tych instytucji i organów;

13. przypomina, że wprowadzenie koszyka nowych zasobów własnych jest najlepszym 
sposobem zapewnienia długoterminowej stabilności budżetu Unii;

14. podkreśla konieczność wsparcia sprawiedliwego, zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu ożywienia gospodarczego, przy jednoczesnej realizacji 
społecznie wyważonych reform w celu modernizacji gospodarek Unii i zwiększenia ich 
odporności, spójności i konkurencyjności, a także ułatwienia MŚP i przedsiębiorstwom 
typu start-up dostępu do finansowania; podkreśla, że MŚP zostały mocno dotknięte 
kryzysem związanym z COVID-19; zwraca uwagę na znaczenie odpowiedniego 
finansowania w celu skutecznego wspierania MŚP i przedsiębiorstw typu start-up; 
apeluje, aby budżet Unii na 2022 r. ułatwiał dostęp do finansowania wspierającego 
przedsiębiorstwa w realizacji unijnego celu, jakim jest osiągnięcie gospodarki neutralnej 
dla klimatu;

15. wyraża zadowolenie z przyjęcia programu InvestEU; podkreśla, że w 2022 r. priorytetem 
programu InvestEU powinien być ułatwiony dostęp do finansowania dla MŚP, a także 
finansowanie inwestycji społecznych i umiejętności;

16. z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie tymczasowych ram środków pomocy państwa 
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do 31 grudnia 2021 r. w kontekście kryzysu związanego z COVID-19; wzywa do 
zwiększenia środków w celu zapewnienia pełnego i szybkiego stosowania unijnej 
polityki konkurencji; zachęca państwa członkowskie i Unię za pośrednictwem nowego 
instrumentu służącego ożywieniu gospodarczemu, RRF, do pełnego wykorzystania 
tymczasowych ram środków pomocy państwa w odniesieniu do potrzeb finansowych 
bezpośrednio związanych z pandemią COVID-19; oczekuje, że Komisja będzie 
monitorowała wszystkie takie programy zatwierdzone na podstawie tymczasowych ram 
oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

17. podkreśla, że sektor kultury i sektor kreatywny, a także turystyka, w tym turystyka 
kulturalna i edukacja, są i nadal będą głównymi sektorami ponoszącymi ciężar skutków 
kryzysu związanego z COVID-19, którego doświadcza UE;

18. apeluje, by budżet przyczyniał się do realizacji priorytetów polityki gospodarczej, takich 
jak stworzenie unii rynków kapitałowych, w celu poprawy wspierania długoterminowego 
i zrównoważonego środowiska inwestycyjnego oraz dostępu do finansowania dla 
wszystkich uczestników rynku, a w szczególności dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-
up, przy jednoczesnym tworzeniu dalszych możliwości inwestycyjnych dla inwestorów 
detalicznych;

19. podkreśla znaczenie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w ramach 
budżetu ogólnego i wzywa Komisję do wykazania się większą elastycznością w ocenie 
i ponownej ocenie wniosków złożonych w ramach budżetu ogólnego Unii;

20. wzywa Komisję do opracowania bardziej rygorystycznego podejścia do umarzania 
zobowiązań oraz do realokacji i ponownego wykorzystania niewykorzystanych środków 
na finansowanie priorytetowych celów i obszarów uzgodnionych na szczeblu 
międzyinstytucjonalnym, zwłaszcza w obszarach związanych z zarządzaniem pandemią, 
edukacją, opieką zdrowotną, innowacjami i polityką społeczną;

21. podkreśla znaczenie przejrzystości i rozliczalności w organach otrzymujących 
finansowanie unijne;

22. apeluje o wystarczające zasoby finansowe i ludzkie dla europejskich urzędów nadzoru w 
świetle powierzonych im nowych zadań i uprawnień wynikających ze zmiany przepisów 
dotyczących tych urzędów (w drodze rozporządzenia (UE) nr 2019/2175); wzywa do 
zapewnienia większej przejrzystości w odniesieniu do funkcjonowania ich rad organów 
nadzoru w celu poprawy rozliczalności i struktur zarządzania;

23. w świetle niedociągnięć wskazanych przez Trybunał Obrachunkowy w jego 
sprawozdaniu specjalnym nr 13/2021 w odniesieniu do działań Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego (EUNB) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, uważa, że część środków budżetu należy ująć w rezerwie do 
czasu zapewnienia przez EUNB pełnej zgodności z zaleceniami zawartymi 
w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego oraz przyjmuje jasną strategię skutecznego 
wykorzystania wszystkich narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu w swoim planie pracy na 2022 r.;

24. podkreśla, że zmiany w dziedzinie zrównoważonych finansów, technologii finansowych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, cyberodporności, płatności i pozabankowego 



PE693.910v03-00 6/9 AD\1238484PL.docx

PL

pośrednictwa finansowego stwarzają lub będą pociągać za sobą nowe kompetencje 
i zadania dla europejskich urzędów nadzoru, którym powinny towarzyszyć odpowiednie 
zasoby; wskazuje w szczególności, że przyjęcie przepisów dotyczących centralnych 
kontrahentów rozliczeniowych (CCP) w Unii spowodowało rozszerzenie uprawnień 
i zadań Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), ale 
nie znalazło odzwierciedlenia w dodatkowym budżecie, co może ograniczyć zdolność 
ESMA do realizacji programu nadzorczego i regulacyjnego CCP; podkreśla, że zarówno 
rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA), rozporządzenie w sprawie 
reżimu pilotażowego DLT, jak i rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności 
cyfrowej sektora finansowego prawdopodobnie wygeneruje nowe kompetencje dla 
europejskich urzędów nadzoru;

25. odnotowuje istotną rolę Komitetu Nadzoru ESMA, zarówno w odniesieniu do CCP 
z Unii, jak i z państw trzecich, w utrzymywaniu stabilności i porządku na europejskich 
rynkach finansowych oraz wzmacnianiu ochrony inwestorów; zauważa, że chociaż 
finansowanie działań w odniesieniu do CCP z Unii jest pokrywane z budżetu ESMA, 
działania nadzorcze dotyczące CCP z państw trzecich są pokrywane z opłat pobieranych 
przez ESMA od CCP z państw trzecich; zwraca uwagę, że nie zapewniono ESMA 
żadnych dodatkowych zasobów w odniesieniu do nowych zadań dotyczących CCP z Unii 
na mocy rozporządzenia EMIR 2.2, ani zadań dotyczących odbudowy i odporności CCP; 
wzywa do zwiększenia finansowania ESMA, aby zapewnić Komitetowi Nadzoru ds. 
CCP możliwość wypełniania swoich bieżących i rocznych zadań w odniesieniu do CCP 
z Unii; wzywa Komisję do dokonania przeglądu obecnych ram pobierania opłat od CCP 
z państw trzecich, aby umożliwić ESMA pobieranie kwoty, która odzwierciedla 
długoterminową stabilność i akceptowalność struktury opłat, przy jednoczesnym 
zastosowaniu bardziej proporcjonalnego podejścia do CCP o różnych poziomach 
działalności mających znaczenie dla rynków finansowych Unii;

26. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada podziela opinię Komisji w sprawie 
finansowania europejskich urzędów nadzoru; podkreśla, że przyjęcie proponowanego 
budżetu powinno prowadzić do wyraźnych postępów w obszarach, w których 
europejskim urzędom nadzoru powierzono pewne obowiązki i gdzie obecna sytuacja jest 
niezadowalająca, zwłaszcza w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

27. podkreśla, że finansowanie podmiotów księgowych i organów podatkowych powinno 
być kontynuowane, zwłaszcza aby wspomóc je w walce z oszustwami podatkowymi, 
unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania, a także promować 
przejrzystość i pewność; podkreśla, że podmioty te powinny odpowiadać przed 
Parlamentem;

28. wzywa do zapewnienia większej przejrzystości prac Komisji przy ocenie projektów 
pilotażowych przedłożonych przez Parlament, ponieważ niektóre mogą być korzystne dla 
funkcjonowania Unii; podkreśla, że obecnym metodom pracy brakuje przejrzystości 
i klarowności, co skutkuje odrzuceniem kilku ważnych i wykonalnych propozycji, które 
mogłyby mieć wartość dodaną;

29. podkreśla, że wszystkie organizacje otrzymujące finansowanie unijne muszą 
zachowywać się w sposób politycznie neutralny i bezstronny;
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30. odnotowuje uruchomienie Unijnego Centrum Monitorowania Przestępstw Podatkowych i 
Finansowych jako działania przygotowawczego; uważa, że takie Centrum może stanowić 
użyteczny wkład w niezbędną demokratyczną debatę, jak również ma znaczenie dla 
decydentów; wzywa Komisję do przedstawienia propozycji dotyczących kontynuacji 
działalności Centrum po 2022 r.;

31. przypomina, że zapewnienie koszyka nowych zasobów własnych zostało włączone do 
współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie harmonogramu wprowadzania nowych 
zasobów własnych; nalega, aby w terminie umożliwiającym wniesienie wkładu do 
NextGeneration EU przyjęto i wdrożono mechanizm dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 oraz opłatę cyfrową;

32. wzywa państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia nadchodzących wniosków 
ustawodawczych Komisji dotyczących przeprojektowanej opłaty cyfrowej, mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 i unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz do zakończenia do końca 2022 r. 
negocjacji w sprawie podatku od transakcji finansowych w ramach procedury 
wzmocnionej współpracy;

33. podkreśla potrzebę odpowiednich zasobów do tworzenia i rozpowszechniania wysokiej 
jakości danych statystycznych w Unii; zaznacza, że pomimo pewnych postępów nadal 
istnieją istotne uchybienia i luki w kwestii użyteczności, zakresu i dostępności 
tworzonych danych statystycznych oraz że potrzebne są szybkie działania; uważa zatem, 
że część budżetu należy umieścić w rezerwie do czasu przedstawienia przez Eurostat 
ambitnego planu działania w celu znacznego zwiększenia przystępności strony 
internetowej, zapewnienia dostępności danych i informacji we wszystkich językach 
urzędowych Unii oraz opracowania nowych statystyk i wskaźników przyczyniających się 
do realizacji polityk i priorytetów Unii;

34. podkreśla znaczenie odpowiednich zasobów w celu wspierania rozwoju solidnych 
i wiarygodnych standardów sprawozdawczości finansowej i niefinansowej oraz audytu na 
całym świecie i w całej Unii; uważa jednak, że część przydzielonego budżetu powinna 
zostać wstrzymana do czasu, gdy Fundacja MSSF i Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) właściwie zajmą się odpowiednimi żądaniami 
wyrażonymi przez Parlament w jego rezolucji z 7 czerwca 2016 r. w sprawie oceny MSR 
oraz działalności Fundacji MSSF, EFRAG i PIOB1.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=EN
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