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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι, στους σημερινούς καιρούς σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πρέπει 
να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, ιδίως στους τομείς που μπορούν να ωθήσουν τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η διασυνοριακή επιχειρηματική 
δραστηριότητα, η παροχή υπηρεσιών, η κινητικότητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
ο χρηματοπιστωτικός γραμματισμός·

2. εκτιμά ότι κύριος στόχος του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ είναι να παρέχει κεφάλαιο 
στην πραγματική οικονομία, κάτι που αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη ενιαίας αγοράς βασισμένης στη γνώση, η οποία θα ενισχύει την ανάπτυξη, τον 
ανταγωνισμό και τις θέσεις εργασίας·

3. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η 
ανάπτυξη θα έχει βιώσιμο χαρακτήρα. και να μην θέτουμε ανώφελα εμπόδια στην 
εφαρμογή στις ΜΜΕ·

4.  πιστεύει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την οικονομική 
ανάκαμψη και ανάπτυξη στην Ευρώπη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ κατά την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς·

5. είναι πεπεισμένο ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι αναγκαία για την 
οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών της ΕΕ·

6. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τη 
φορολογία στην ΕΕ και να μειωθούν οι φορολογικοί φραγμοί για τους διασυνοριακούς 
εργαζομένους και εργοδότες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητά τους και να 
προωθηθούν διασυνοριακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα να 
εξαλειφθούν οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη·

7. τονίζει συνεπώς την ανάγκη για μια κοινωνικά βάσιμη φορολογική πολιτική, με 
αναδιανεμητικό ρόλο με στόχο την ανάπτυξη και ικανή να αντιμετωπίσει τα σοβαρά 
προβλήματα σε σχέση με τον φορολογικό ανταγωνισμό, τον αποτελεσματικό έλεγχο, τη 
φορολόγηση των υπεράκτιων εταιριών, και τη διάλυση των φορολογικών παραδείσων 
που ανθούν στην Ένωση·

8. υπογραμμίζει ότι όσοι πολίτες της ΕΕ δεν διαθέτουν ήδη τραπεζικό λογαριασμό στο
κράτος στο οποίο έχουν καταθέσει αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού, πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών χαμηλού 
εισοδήματος σε βασικά μέσα πληρωμών για την κατάθεση, την αποστολή ή την ανάληψη 
χρημάτων στην ενιαία αγορά, ειδικότερα σε σχέση με τη διασυνοριακή μετακίνηση·
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καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με στόχο να 
εξασφαλιστούν εύχρηστες για τον καταναλωτή διαδικασίες για το άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών σε ολόκληρη την Ένωση·

9. προβληματίζεται από το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ που κληρονομούν, 
συνταξιοδοτούνται ή μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό έρχονται συχνά αντιμέτωποι 
με διπλή φορολόγηση· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διόρθωση αυτής της 
κατάστασης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή περιορίστηκε σε μια 
πρόταση σύστασης στον τομέα του φόρου κληρονομιάς· ζητεί επειγόντως την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τα συνταξιοδοτικά ταμεία·

10. είναι πεπεισμένο ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια εύρυθμα λειτουργούσα 
αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προωθεί μακροπρόθεσμα τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία· τονίζει 
επομένως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν πληρέστερη 
πρόσβαση σε πληροφόρηση και ανεξάρτητες συμβουλές στον τομέα αυτό, και ότι θα 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων·

11. υπογραμμίζει ότι ένα καλοσχεδιασμένο ευρωπαϊκό καθεστώς για τα επιχειρηματικά 
κεφάλαια θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, πρόσβασης σε κεφάλαια και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας· ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι 
παράγοντες στους οποίους οφείλονται η έλλειψη ζήτησης και προσφοράς των 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, αφενός, και αφετέρου η ισχνότητα των αγορών·

12. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης 
για τη σύσταση και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, και ειδικότερα εκείνων που 
στοχεύουν να δραστηριοποιηθούν σε διασυνοριακό επίπεδο·

13. υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες διασυνοριακής επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να γίνουν 
λιγότερο γραφειοκρατικές και επαχθείς για τις επιχειρήσεις. υπογραμμίζει επίσης ότι 
πρέπει να αυξηθεί η πρόσβαση σε διασυνοριακή χρηματοδότηση επιχειρηματικών 
κεφαλαίων·

14. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 
στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τομέα που χαρακτηρίζεται από έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· θεωρεί ότι ο κανονισμός που αποσκοπεί 
στη δημιουργία της ονομασίας « ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας» 
αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και χαιρετίζει την εν λόγω 
πρωτοβουλία·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της ανάπτυξης στην 
Ευρώπη, και επισημαίνει ως θεμελιώδη προτεραιότητα την άμεση ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να δώσουν 
προτεραιότητα στις δώδεκα δράσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει 
πλήρως την οδηγία για τις υπηρεσίες·

16. υπενθυμίζει ότι η κατάργηση των περιορισμών της κινητικότητας στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών που διαθέτουν 
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τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μπορεί να καλυφθεί η αυξανόμενη 
ζήτηση για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

17. ζητεί να εφαρμόζεται η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» σε κάθε 
νομοθετική πρόταση, δεδομένου ότι ο αντίκτυπος της νομοθεσίας στις ΜΜΕ, στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και στις οικογενειακές επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζεται εκ των 
προτέρων·

18. τονίζει επίσης ότι το τρέχον πεδίο εφαρμογής της ενιαίας αγοράς, ακόμα και αν 
υλοποιηθεί πλήρως, κρίνεται ανεπαρκές, αφού σχεδόν ο τομέας των υπηρεσιών αναλογεί 
σήμερα στα τέσσερα πέμπτα της ευρωπαϊκής οικονομίας· ως εκ τούτου, ζητεί να 
αναληφθούν εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση του φάσματος της 
ενιαίας αγοράς ώστε να καλύπτει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τομείς έντασης γνώσης της 
οικονομίας μας·

19. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να δημιουργηθεί, το αργότερο μέχρι το 
2015, μια πραγματική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία θα επιτρέψει στους 
επιχειρηματίες, τους καινοτόμους και τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις 
πολυάριθμες ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρουν οι τηλεματικές 
υπηρεσίες·

20. επισημαίνει ότι καμία άλλη συγκυρία του οικονομικού γίγνεσθαι ή της οικονομικής 
ιστορίας δεν έχει τύχει τόσο ουσιαστικής στήριξης όσο τα αμοιβαία οφέλη του ελεύθερου 
εμπορίου· υπενθυμίζει ότι χάρη στην άμεση αναζωογόνηση του παγκόσμιου εμπορίου 
μετά την κρίση του 2008, αποφύγαμε την επανάληψη μιας παγκόσμιας ύφεσης στις 
διαστάσεις του 1930·

21. θέτει ακόμα υψηλότερα τον πήχη των προσδοκιών προσφέροντας πολιτική ώθηση στην 
εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης ΕΕ-ΗΠΑ, με απώτερο σκοπό τη σύναψη 
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και τη δημιουργία μιας πλήρως ενοποιημένης 
διατλαντικής αγοράς·

22. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να γίνει ένα άλμα στην απελευθέρωση του εμπορίου της ΕΕ ώστε 
να συναφθούν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία, τον Καναδά, τις χώρες της 
Ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και με μέλη της ένωσης κρατών νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN) πριν το τέλος του 2012·

23. αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικότερα οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι 
μεσαίες, επιβαρύνονται από την υπέρμετρη ρύθμιση η οποία πηγάζει από τις εθνικές αλλά 
και τις ευρωπαϊκές διατάξεις· ζητεί από την Επιτροπή να εκδίδει ετήσια έκθεση με την 
οποία θα εντοπίζει και εξηγεί το συνολικό καθαρό κόστος που έχουν για τις επιχειρήσεις 
οι ρυθμιστικές προτάσεις του προηγούμενου έτους, και θα υποβάλλει προτάσεις για τη 
μείωση του κόστους αυτού κατά το επόμενο έτος·

24. τονίζει τη σημασία της αύξησης της κινητικότητας στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, 
ιδιαίτερα για τους νέους· υπογραμμίζει ότι τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες, προκειμένου να μειωθεί ο 
αριθμός τους·
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25. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί σε όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ η δυνατότητα 
να επιλέγουν ελεύθερα πάροχο υπηρεσιών και αγαθών για τις καθημερινές καταναλωτικές 
τους ανάγκες·

26. χαιρετίζει τις περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας 
πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και της 
αποτελεσματικότητας και τη διεύρυνση της δυνατότητας επιλογής για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές.
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