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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че във времена на тежка финансова криза ЕС трябва да засили усилията си за 
премахване на бариерите пред гладкото функциониране на единния пазар, по-
специално в области, които могат да доведат до устойчив икономически растеж, 
включително трансграничния бизнес и предприемаческите дейности, 
предоставянето на услуги, мобилност, достъп до финансиране и финансово 
ограмотяване;

2. счита, че основната цел на банковия сектор в ЕС следва да бъде осигуряването на 
капитал за реалната икономика, като това е една от предпоставките за развитието на 
основан на знанието единен пазар, насърчаващ растежа, конкуренцията и 
създаването на работни места;

3. подчертава факта, че е необходимо да се направи повече, за да се гарантира, че 
растежът е устойчив в своята същност и да се избегне излишното натоварване на 
малките и средните предприятия, свързано с прилагането;

4. изразява становище, че МСП следва да бъдат движеща сила за икономическото 
възстановяване и растеж в Европа; поради това призовава Комисията да обърне 
специално внимание на нуждите на МСП в процеса на завършване на изграждането 
на вътрешния пазар;

5. изразява убеденост, че завършването на изграждането на вътрешния пазар е 
необходимо за икономическото и социалното благополучие на гражданите на ЕС;

6. подчертава неотложната необходимост да се подобри осведомеността на 
гражданите по отношение на данъчното облагане в ЕС и да се намалят данъчните 
бариери за трансграничните работници и работодатели, за да се улесни тяхната 
мобилност и насърчат трансграничните стопански инициативи, като в същото време 
се води борба с укриването на данъци и данъчните измами;

7. съответно подчертава необходимостта от социално оправдана фискална политика с 
преразпределителна роля, която е насочена към растеж и е в състояние да се справи 
със сериозните въпроси, свързани с фискалната конкуренция, ефективния 
мониторинг, данъчното облагане на офшорни дружества и премахването на 
данъчните убежища, които процъфтяват в ЕС;

8. подчертава, че всички граждани на ЕС, които все още нямат банкова сметка в 
държавата членка, в която са подали искане за такава, следва да имат достъп до 
основни банкови услуги; счита, във връзка с това, че основните банкови услуги 
улесняват достъпа на потребителите с ниски доходи до основните платежни 
инструменти за депозиране, превод и теглене на пари в брой в рамките на единния 
пазар, по-специално по отношение на трансграничната миграция; поради това 
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призовава Комисията да направи законодателно предложение, с което да гарантира 
удобни за потребителите процедури за откриване на банкови сметки навсякъде в 
Съюза;

9. изразява загриженост, че гражданите на ЕС, които получават наследство, 
пенсионират се или прехвърлят капитал в чужбина, често са подложени на двойно 
данъчно облагане; призовава за увеличаване на усилията да се облекчи тази 
ситуация; изразява съжаление, че Комисията е предложила само препоръка в 
областта на данъчното облагане при наследяване; спешно призовава да се 
преразгледа директивата относно пенсионните фондове;

10. изразява убеденост, че доверието на потребителите в един добре функциониращ 
пазар за финансови услуги насърчава в дългосрочен план финансовата стабилност, 
растежа, ефективността и иновациите; поради това подчертава необходимостта да 
се гарантира по-добър достъп на потребителите до информация и независимо 
консултиране в този сектор, както и да се избягват конфликтите на интереси;

11. подчертава, че един добре изграден режим на ЕС в областта на рисковия капитал би 
могъл да бъде двигател за растеж, достъп до капитал и работни места; поради това 
подчертава необходимостта да се обърне внимание на факторите, които са причина 
за недостига на предлагане и търсене на рисков капитал, от една страна, и за 
слабите пазари, от друга страна;

12. настоятелно призовава Комисията да улесни достъпа до механизмите за 
микрофинансиране за създаване и развитие на малки предприятия, особено за онези, 
които възнамеряват да извършват трансгранични операции;

13. подчертава, че трансграничните процедури за възстановяване на ДДС трябва да 
станат по-малко бюрократични и тромави за бизнеса; подчертава, че следва също 
така да се подобри достъпа до трансгранично финансиране на рисков капитал; 

14. подчертава значението на следването на европейската стратегия за подкрепа на 
социалното предприемачество — сектор, който се отличава с приобщаващ, 
интелигентен и устойчив растеж; счита, че регламентът, който цели създаването на 
етикет „Европейски фонд за социално предприемачество“, е първа стъпка в тази 
посока и го приветства;

15. подчертава необходимостта от насърчаващи растежа реформи в Европа и посочва 
незабавното изграждане на единния пазар като свой основен приоритет; подчертава, 
че институциите на ЕС са се ангажирали да дават приоритет на дванадесетте лоста 
на Акта за единния пазар; призовава Комисията да предприеме действия срещу 
онези държави членки, които все още не са приложили напълно Директивата за 
услугите;

16. припомня, че премахването на ограниченията върху мобилността във висшето 
образование би могло да увеличи броя на жителите на ЕС с квалификации в 
областта на висшето образование, като по този начин отговори на нарастващото 
търсене на квалифицирана работна ръка в Европейския съюз;

17. призовава принципът „мисли първо за малките“ да се прилага при всяко 
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законодателно предложение, като се има предвид, че въздействието на 
законодателството върху МСП, микропредприятията и семейния бизнес, следва да 
се разглежда предварително;

18. освен това подчертава, че настоящият обхват на единния пазар, дори когато е 
изцяло разгърнат, е недостатъчен, тъй като секторът на услугите представлява 
почти четири пети от днешната европейска икономика; поради това призовава както 
за национални, така и за общностни инициативи за разширяване на обхвата на 
единния пазар, така че той да включи цялата европейска икономика, за да може да 
се използва изцяло потенциалът, генериран от свързаните с високо ниво на 
познания икономически сектори;

19. смята, че са необходими повече усилия за създаването на истински единен цифров 
пазар най-късно до 2015 г., който да позволи на предприемачите, новаторите и 
потребителите да се възползват от многобройните възможности и от потенциала за 
развитие, предлагани от онлайн услугите;

20. посочва факта, че никое друго явление в икономиката или икономическата история 
не е било така фундаментално подкрепяно, както взаимните ползи от свободната 
търговия; припомня, че бързото съживяване на световната търговия беше основния 
фактор, който предотврати повтарянето на световна депресия, подобна на тази от 
30-те години на миналия век, след кризата от 2008 г.;

21. стреми се да разшири амбициите още повече, давайки политически тласък на 
задълбочаването на икономическата интеграция между ЕС и САЩ, и поставяйки си 
за цел сключване на споразумение за свободна търговия и изграждане на един 
напълно интегриран трансатлантически пазар;

22. призовава в този контекст за качествен скок във водената от ЕС либерализация на 
търговията с цел сключване на споразумения за свободна търговия с Индия, Канада, 
страни от Източното партньорство, както и с членове на Асоциацията на страните 
от Югоизточна Азия (АСЕАН) преди края на 2012 г.;

23. признава тежестта, наложена на европейския бизнес от прекомерното регулиране, 
особено върху микро, малките и средни предприятия, в резултат на националните 
разпоредби, както и на разпоредбите на ЕС; отправя искане към Комисията да 
публикува годишна декларация, в която се посочва и обяснява общата нетна 
стойност за бизнеса на регулаторните предложения, издадени през предходната 
година, заедно с предложения за намаляване на тези разходи през следващата 
година;

24. подчертава значението на повишаването на мобилността на европейските пазари на 
труда, особено за младите хора; подчертава, че регулираните професии трябва да 
бъдат реформирани в съответствие с директивата за услугите, с цел намаляване на 
броя на регулираните професии;

25. изтъква колко е важно за потребителите в целия Европейския съюз да имат 
възможност свободно да избират доставчика на услуги и стоки за своето ежедневно 
потребление;
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26. приветства освен това законодателните инициативи, целящи създаването на 
напълно интегриран единен пазар, с цел увеличаване на конкуренцията и 
ефективността и за предоставяне на по-голям избор на европейските потребители.
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