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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad šiuo didelės finansų krizės laikotarpiu ES reikia dėti daugiau pastangų siekiant 
pašalinti sklandžiam bendrosios rinkos veikimui trukdančias kliūtis, visų pirma srityse, 
kuriomis galima prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, pvz., tarpvalstybinio verslo ir 
verslininkystės, paslaugų teikimo, judumo, galimybių gauti finansavimą ir finansinio 
raštingumo srityse;

2. mano, kad pagrindinis ES bankų sektoriaus tikslas turėtų būti aprūpinti kapitalu realiąją 
ekonomiką, nes tai yra viena iš išankstinių sąlygų, siekiant tobulinti žiniomis pagrįstą 
bendrąją rinką, kuria skatinamas ekonomikos augimas, konkurencija ir darbo vietų 
kūrimas;

3. pabrėžia, kad reikia nuveikti daugiau, siekiant užtikrinti, kad ekonomikos augimas būtų 
tvarus, ir vengti MVĮ užkrauti nereikalingą naštą, susijusią su įgyvendinimu;

4. mano, kad MVĮ turi būti pagrindinis veiksnys, skatinantis ekonomikos atgaivinimą ir 
augimą Europoje; todėl ragina Komisiją atkreipti daugiau dėmesio į MVĮ poreikius 
kuriant vidaus rinką;

5. yra įsitikinęs, kad, norint užtikrinti ekonominę ir socialinę ES piliečių gerovę, būtinas 
vidaus rinkos sukūrimas;

6. pabrėžia, kad skubiai reikia gerinti piliečių suvokimą apie mokesčius ES ir mažinti 
mokestines kliūtis pasienio darbuotojams ir darbdaviams, siekiant palengvinti jų judumą ir 
skatinti tarpvalstybinio verslo iniciatyvas, tuo pat metu kovojant su mokesčių slėpimu ir 
mokestiniu sukčiavimu;

7. todėl pabrėžia, kad reikia socialiniu požiūriu pagrindžiamos fiskalinės politikos, kuriai 
tektų perskirstomasis vaidmuo, kuriuo siekiama augimo ir kurį pasitelkiant būtų galima 
spręsti rimtas problemas, susijusias su fiskaline konkurencija, veiksminga stebėsena, 
lengvatinių mokesčių įmonių apmokestinimu ir ES klestinčio mokesčių rojaus 
panaikinimu;

8. pabrėžia, kad visiems ES piliečiams, dar neturintiems banko sąskaitos toje valstybėje 
narėje, kurioje pateikė prašymą, turėtų būti sudarytos sąlygos naudotis pagrindinėmis 
banko paslaugomis; todėl mano, kad pagrindinėmis banko paslaugomis nedideles pajamas 
gaunantiems vartotojams sudaromos palankesnės sąlygos pasinaudoti pagrindinėmis 
indėlių mokėjimo priemonėmis, pinigų pervedimu ir išėmimu bendrojoje rinkoje, ypač 
važinėjant dirbti į kitą valstybę; todėl ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto siekiant užtikrinti vartotojams palankią tvarką atidarant banko 
sąskaitas visoje Sąjungoje;

9. yra susirūpinęs, kad užsienyje paveldėjusiems turtą, išėjusiems į pensiją arba 
perkeliantiems turtą į užsienį ES piliečiams dažnai taikomas dvigubas apmokestinimas; 
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ragina dėti daugiau pastangų siekiant palengvinti tokią padėtį; apgailestauja, kad 
paveldimo turto apmokestinimo klausimu Komisija pasiūlė tik rekomendaciją; 
primygtinai ragina persvarstyti Pensijų fondų direktyvą;

10. yra įsitikinęs, kad užtikrinus vartotojų pasitikėjimą gerai veikiančia finansinių paslaugų 
rinka ilgainiui skatinamas finansinis stabilumas, augimas, našumas ir inovacijų diegimas; 
todėl pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad vartotojai turėtų daugiau galimybių gauti 
informacijos ir nešališkų konsultacijų šiame sektoriuje ir kad būtų išvengiama interesų 
konfliktų;

11. pabrėžia, kad apgalvotai parengta rizikos kapitalui taikytina ES sistema galėtų padėti 
skatinti ekonomikos augimą, didinti galimybes gauti lėšų ir darbo; todėl pabrėžia, kad 
reikia nagrinėti, kokie veiksniai lemia, viena vertus, nepakankamą rizikos kapitalo pasiūlą 
ir paklausą, o kita vertus, rinkų neaktyvumą;

12. ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas pasinaudoti mikrofinansų priemonėmis 
steigiant ir vystant smulkųjį verslą visų pirma tiems, kurie ketina vykdyti tarpvalstybinę 
veiklą;

13. pabrėžia, kad įmonėms taikomos PVM susigrąžinimo procedūros kitose šalyse turi būti ne 
tokios biurokratiškos ir paprastesnės; pabrėžia, kad taip pat turi būti sudarytos geresnės 
galimybes gauti tarpvalstybinio rizikos kapitalo finansavimą;

14. pabrėžia, kad svarbu tęsti Europos socialinio verslumo skatinimo strategiją, nes socialinis 
verslumas yra svarbus siekiant integracinio, pažangaus ir tvaraus augimo; mano, kad 
reglamentas dėl Europos socialinio verslumo fondų ženklo sukūrimo yra pirmasis žingsnis 
šia kryptimi, todėl jį palankiai vertina;

15. pabrėžia ekonomikos augimą skatinančių reformų Europoje poreikį ir pažymi, kad reikia 
skubiai baigti kurti bendrąją rinką, kaip svarbiausią ES prioritetą; pabrėžia, kad ES 
institucijos įsipareigojo, kad Bendrosios rinkos akto dvylika svertų taptų prioritetiniu 
klausimu; ragina Komisiją imtis veiksmų prieš tas valstybes nares, kurios dar 
neįgyvendino Paslaugų direktyvos;

16. primena, kad panaikinus aukštojo mokslo įstaigose besimokantiems taikomus judumo 
apribojimus, būtų galima padidinti aukštojo išsilavinimo kvalifikaciją turinčių ES 
gyventojų skaičių ir taip išspręst augančios kvalifikuotų darbuotojų paklausos Europos 
Sąjungoje problemą;

17. ragina principą „pradėk nuo mažo" taikyti kiekviename pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kurio poveikis MVĮ, mikroįmonėms ir šeimos įmonėms turėtų 
būti nagrinėjamas ex ante;

18. be to, pabrėžia, kad dabartinė bendrosios rinkos apimtis, net ją visiškai sukūrus, yra 
nepakankamai plati, kadangi beveik keturis penktadalius Europos ekonomikos šiandien 
sudaro paslaugų sektorius; todėl ragina nacionalinėmis ir bendrijos iniciatyvomis plėsti 
bendrosios rinkos apimtį, įtraukti visą Europos ekonomiką ir visapusiškai išnaudoti 
galimybes, teikiamas mūsų žinioms imlios ekonomikos dalimis;
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19. mano, kad reikia labiau stengtis siekiant vėliausiai iki 2015 m. sukurti tikrą bendrąją 
skaitmeninę rinką, kurioje būtų sudarytos sąlygos verslininkams, naujoves diegiantiems 
subjektams ir vartotojams pasinaudoti daugybe vystymosi galimybių, suteikiamų internetu 
siūlomomis paslaugomis;

20. nurodo, kad joks kitas ekonomikos ar ekonomikos istorijos reiškinys nebuvo taip stipriai 
remiamas kaip abipusė laisvos prekybos nauda ir abipusis naudingumas; atkreipia dėmesį 
į tai, kad svarbiausias veiksnys siekiant, kad po 2008 m. krizės nepasikartotų 1930 m. 
pasaulį ištikusi depresija, buvo skubus pasaulio prekybos atgaivinimas;

21. siekia dar labiau didinti ES užmojus suteikiant politinio impulso ES ir JAV ekonominės 
integracijos gilinimui, taip siekiant sudaryti laisvosios prekybos susitarimą ir sukurti 
visiškai integruotą transatlantinę rinką;

22. todėl primygtinai reikalauja žengti didelį žingsnį liberalizuojant ES vadovaujamą prekybą, 
siekiant iki 2012 m. pabaigos sudaryti laisvosios prekybos susitarimus su Indija, Kanada, 
Rytų partnerystės šalimis ir ASEAN narėmis;

23. pripažįsta Europos verslui, ypač labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, tenkančią 
naštą, kurią sukelia pernelyg didelis reglamentavimas nacionalinėmis ir ES nuostatomis; 
prašo Komisijos kasmet skelbti ankstesniais metais išleistų reguliavimo pasiūlymų 
ataskaitas, kuriose nurodomos ir paaiškinamos visos įmonėms skiriamos grynosios 
išlaidos, kartu su pasiūlymais, skirtais toms išlaidoms kitais metais mažinti;

24. pabrėžia, kaip svarbu didinti judumą Europos darbo rinkoje, ypač jaunimo judumą; 
pažymi, kad siekiant sumažinti reglamentuojamų profesijų skaičių privalu jas reformuoti 
pagal Paslaugų direktyvą;

25. pabrėžia, kaip svarbu visose Europos Sąjungos valstybėse narėse sudaryti sąlygas 
vartotojams laisvai rinktis kasdien reikalingų paslaugų teikėją ir prekių tiekėją;

26. teigiamai vertina kitas teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti visiškai integruotą 
bendrąją rinką, taip siekiant padidinti konkurenciją ir veiksmingumą bei Europos 
vartotojams suteikti didesnį pasirinkimą.
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