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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest przekonany, że w dzisiejszych czasach głębokiego kryzysu finansowego UE powinna 
zwiększyć starania na rzecz wyeliminowania barier dla sprawnego funkcjonowania 
jednolitego rynku, zwłaszcza w obszarach, które mogą prowadzić do zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, w tym przedsiębiorstw transgranicznych i ich działalności, 
świadczenia usług, mobilności, dostępu do finansowania i poprawie znajomości zagadnień 
finansowych;

2. jest zdania, że głównym celem unijnego sektora bankowego powinno być zapewnienie 
kapitału gospodarce realnej, co jest jednym z warunków wstępnych dla rozwoju 
jednolitego rynku opartego na wiedzy, który sprzyjałby wzrostowi, konkurencji 
i tworzeniu miejsc pracy;

3. podkreśla to, że należy podjąć dodatkowe działania mające na celu dopilnowanie tego, 
aby wzrost miał charakter zrównoważony oraz by unikać nakładania na MŚP zbędnych 
obciążeń związanych z wdrażaniem;

4. jest zdania, że MŚP muszą być siłą napędową procesu ożywienia gospodarczego i wzrostu 
w Europie; wzywa zatem Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi w procesie 
urzeczywistniania rynku wewnętrznego na potrzeby MŚP;

5. jest przekonany, że urzeczywistnienie rynku wewnętrznego jest niezbędne do osiągnięcia 
dobrobytu obywateli UE;

6. podkreśla pilną potrzebę zwiększenia wiedzy obywateli w zakresie opodatkowania w UE 
oraz ograniczenia przeszkód podatkowych dla pracowników i pracodawców 
transgranicznych w celu wsparcia mobilności obywateli i propagowania transgranicznych 
inicjatyw biznesowych, przy jednoczesnej walce z uchylaniem się od opodatkowania 
i oszustwami podatkowymi,

7. podkreśla w związku z tym potrzebę przyjęcia społecznie uzasadnionej polityki fiskalnej, 
której redystrybucyjna rola byłaby ukierunkowana na osiąganie wzrostu i rozwiązywanie 
poważnych problemów związanych z konkurencją fiskalną, skuteczną kontrolą, 
opodatkowaniem zagranicznych spółek oraz likwidacją rajów podatkowych, które 
rozkwitają w UE;

8. podkreśla, że wszyscy obywatele UE, którzy nie mają konta bankowego w państwie 
członkowskim, w którym się o to ubiegają, powinni mieć dostęp do podstawowych usług 
bankowych; jest w tym względzie zdania, że podstawowe usługi bankowe ułatwiają 
dostęp konsumentom o niskich dochodach do podstawowych instrumentów płatniczych 
umożliwiających wpłacanie, przekazywanie i wypłacanie środków pieniężnych w ramach 
jednolitego rynku, zwłaszcza w przypadku osób dojeżdżających do pracy w innym 
państwie członkowskim; wzywa w związku z tym Komisję do złożenia wniosku 
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ustawodawczego, którego celem będzie wdrożenie w całej Unii przyjaznych klientom 
procedur otwierania rachunków bankowych;

9. wyraża zaniepokojenie tym, że problem podwójnego opodatkowania często dotyka 
obywateli Unii, którzy otrzymują spadek lub przechodzą na emeryturę za granicą bądź 
przekazują za granicę kapitał; wzywa do zwiększenia starań na rzecz poprawy tej sytuacji; 
ubolewa nad tym, że Komisja wydała jedynie zalecenie dotyczące podatku od spadku; 
pilnie wzywa do przeglądu dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych;

10. jest przekonany, że zaufanie konsumentów do dobrze funkcjonującego rynku usług 
finansowych wspiera w dłuższej perspektywie stabilność finansową, wzrost, efektywność 
i innowacje; podkreśla w związku z tym potrzebę dopilnowania tego, aby konsumenci 
mieli w tym sektorze lepszy dostęp do informacji i niezależnych doradców oraz aby 
unikano konfliktów interesów;

11. podkreśla, że dobrze zaprojektowany unijny system dotyczący kapitału wysokiego ryzyka 
może pobudzać wzrost gospodarczy, dostęp do kapitału i zatrudnienie; podkreśla 
w związku z tym potrzebę uwzględnienia czynników odpowiedzialnych z jednej strony za 
zbyt niską podaż kapitału wysokiego ryzyka i zbyt niski popyt na ten kapitał, a z drugiej 
za ograniczone rynki;

12. apeluje do Komisji o ułatwienie dostępu do instrumentów mikrofinansowych służących 
tworzeniu i rozwijaniu małych przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku, gdy mają one 
prowadzić działalność transgraniczną;

13. podkreśla, że procedury transgranicznego odzyskiwania podatku VAT powinny być mniej 
zbiurokratyzowane i uciążliwe dla przedsiębiorstw; podkreśla, że oprócz tego należy 
zwiększyć dostęp do transgranicznego finansowania kapitałem wysokiego ryzyka;

14. podkreśla znaczenie realizowania europejskiej strategii na rzecz wspierania społecznej 
przedsiębiorczości, tj. sektora, który charakteryzuje inteligentny i zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu; jest zdania, że rozporządzenie mające na celu 
wprowadzenie etykiety „europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej” 
stanowi pierwszy krok w tym kierunku i przyjmuje go z zadowoleniem;

15. podkreśla potrzebę przeprowadzenia w Europie reform sprzyjających wzrostowi 
i podkreśla, że priorytetem jest natychmiastowe ukończenie procesu tworzenia jednolitego 
rynku; podkreśla, że instytucje UE zobowiązały się do priorytetowego traktowania 
dwunastu dźwigni Aktu o jednolitym rynku; wzywa Komisję do podjęcia działań 
przeciwko tym państwom członkowskim, które jeszcze nie wdrożyły w pełni dyrektywy 
usługowej;

16. przypomina, że usunięcie przeszkód dla mobilności w obszarze szkolnictwa wyższego 
mogłoby zwiększyć liczbę obywateli UE z wyższym wykształceniem, a tym samym 
zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą w Unii 
Europejskiej;

17. wzywa do uwzględniania zasady „najpierw myśl na małą skalę” we wszystkich wnioskach 
ustawodawczych, ponieważ wpływ prawodawstwa na MŚP, mikroprzedsiębiorstwa 
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i przedsiębiorstwa rodzinne musi być oceniany ex ante;

18. podkreśla ponadto, że obecny zakres jednolitego rynku, nawet po jego całkowitym 
urzeczywistnieniu, jest niewystarczający, ponieważ sektor usług stanowi obecnie prawie 
cztery piąte europejskiej gospodarki; wzywa zatem do tego, by zarówno w ramach 
krajowych, jak i wspólnotowych inicjatyw rozszerzono zakres jednolitego rynku tak, 
by obejmował całą europejską gospodarkę, dzięki czemu możliwe będzie również 
wykorzystanie w pełni potencjału sektorów naszej gospodarki, które są oparte na wiedzy;

19. jest zdania, że należy przyspieszyć wysiłki na rzecz urzeczywistnienia najpóźniej do 2015 
r. prawdziwego jednolitego rynku treści cyfrowych, który będzie pozwalał 
przedsiębiorcom, innowatorom i konsumentom korzystać z wielu możliwości 
oferowanych przez usługi online oraz okazji do ich rozwoju;

20. podkreśla, że w historii ekonomii ani gospodarki żadne inne zjawisko nie było tak silnie 
wspierane, jak wzajemne korzyści płynące z wolnego handlu oraz wzajemne korzyści; 
przypomina, że szybkie ożywienie handlu światowego było główną przyczyną tego, że po 
kryzysie w 2008 r. udało się uniknąć powtórki kryzysu, jaki ogarnął świat w latach 30. 
XX wieku;

21. domaga się określenia jeszcze bardziej ambitnych planów i wysyłanie impulsu 
politycznego na rzecz pogłębienia integracji gospodarczej między UE a Stanami 
Zjednoczonymi oraz doprowadzenie do zawarcia umowy o wolnym handlu 
i urzeczywistnienia w pełni zintegrowanego rynku transatlantyckiego;

22. apeluje w tym kontekście o poczynienie znacznych postępów w prowadzonej przez UE 
liberalizacji handlu w celu zawarcia przed końcem 2012 r. umów o wolnym handlu 
z Indiami, Kanadą, krajami Partnerstwa Wschodniego, a także członkami Stowarzyszenia 
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN);

23. uznaje istnienie obciążeń, jakie są nakładane na europejskie przedsiębiorstwa, 
a w szczególności na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, 
w wyniku nadmiernych regulacji, wynikających z krajowych i unijnych przepisów; 
zwraca się do Komisji o coroczne publikowanie informacji określających 
i wyjaśniających łączne koszty netto, jakie przedsiębiorstwa ponoszą w związku 
z wnioskami regulacyjnymi sporządzonymi w roku wcześniejszym, przy uwzględnieniu 
wniosków na rzecz ograniczenia tych kosztów w roku następnym;

24. podkreśla znaczenie zwiększania mobilności na europejskich rynkach pracy, szczególnie 
dla młodych osób; podkreśla, że należy dokonać reformy w zakresie zawodów
regulowanych zgodnie z dyrektywą usługową w celu zmniejszenia liczby zawodów 
regulowanych;

25. podkreśla znaczenie umożliwienia konsumentom we wszystkich państwach 
członkowskich swobodnego wyboru dostawcy usług i towarów codziennego użytku;

26. z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe inicjatywy ustawodawcze mające na celu 
stworzenie w pełni zintegrowanego jednolitego rynku, aby zwiększyć konkurencję 
i wydajność oraz zapewnić europejskim konsumentom więcej możliwości wyboru.
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