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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. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 2021 výrazne prispel k oživeniu hospodárstva Únie 
po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19; víta návrh nového nástroja na obnovu 
hospodárstva Next Generation EU;

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 2021 podporil vykonávanie mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci európskeho semestra, 
do ktorého sa musia začleniť ciele udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať spoločnosti, ktoré majú problémy s platobnou 
schopnosťou v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19; vyzdvihuje návrh 
nástroja na podporu platobnej schopnosti a vyzýva na urýchlenú podporu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-19; 
vyzýva na posilnenie zdrojov s cieľom zabezpečiť úplné a rýchle uplatňovanie politiky 
hospodárskej súťaže Únie;

5. víta európsku zelenú dohodu; požaduje primerané financovanie s cieľom umožniť 
riešenie výziev súvisiacich s udržateľným rozvojom, a to aj pomocou investičného plánu 
pre udržateľnú Európu;

6. požaduje dostatočné zdroje na boj proti finančnej trestnej činnosti a praniu špinavých 
peňazí a na dodržiavanie rámca správy hospodárskych záležitostí;

7. zdôrazňuje, že financovanie účtovných subjektov a daňových orgánov by malo 
pokračovať, a to aj s cieľom podporiť opatrenia Únie na boj proti daňovým únikom a 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; víta vytvorenie monitorovacieho strediska EÚ pre 
daňové a finančné trestné činy;

8. pripomína, že zavedenie koša nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na splnenie 
finančných potrieb na podporu oživenia a iných priorít Únie.


