
(PO) Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
(PiS) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
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W VII kadencji Senatu komisja wielokrotnie podejmowała 
prace legislacyjne nad aktami prawnymi dotyczącymi 
problematyki podatkowej, kontroli i nadzoru nad rynkami 
finansowymi, instrumentów finansowych, ratyfikacji 
umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, systemu bankowego i działalności 
ubezpieczeniowej. Ponadto rozpatrywała ustawy istotne 
dla stanu finansów publicznych w okresie kryzysu, 
służące racjonalizacji i ujednoliceniu zasad gospodarowania 
funduszami publicznymi. Obszar zainteresowania komisji 
obejmował również kwestie związane z funkcjonowaniem 
banku centralnego – Narodowego Banku Polskiego oraz 
państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas 
posiedzeń seminaryjnych komisja podejmowała dyskusje 
nad kondycją polskich banków w sytuacji kryzysu 
gospodarczego, przyczynami kryzysu na rynku 
finansowym i jego skutkami dla polskiej gospodarki, 
a także nad rolą banków państwowych.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, wspólnie 
z innymi komisjami zajmującymi się problematyką 
gospodarczą w aspekcie spraw europejskich, analizowała 
wpływ działań antykryzysowych podejmowanych w Unii 
Europejskiej, w tym inicjatyw Komisji Europejskiej, 
na sytuację gospodarczą w Polsce. Przedmiotem prac komisji, 
prowadzonych wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej, 
była nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014–2020 
oraz zalecenia Rady Europejskiej w sprawie wytycznych 
dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii 
Europejskiej wynikających ze strategii „Europa 2020”.
Komisja podjęła prace nad wprowadzeniem rozwiązań 
prawnych realizujących założenia rządowego „Planu 
Stabilności i Rozwoju” przygotowanego w odpowiedzi 
na ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny sektora 
finansowego i bankowego, który rozpoczął się w 2007 r.

Przewodniczący oraz członkowie komisji aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych 
organizowanych przez państwa członkowskie 
sprawujące przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Komisja opiniuje projekty aktów prawodawczych 
Unii Europejskiej pod względem zgodności z zasadą 
pomocniczości, a od wejścia w życie traktatu z Lizbony, 
i dzięki zmianom Regulaminu Senatu, współuczestniczy 
także w opiniowaniu dokumentów Unii Europejskiej.
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