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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje presvedčenie, že v týchto časoch vážnej finančnej krízy musí EÚ zvýšiť svoje 
úsilie na odstránenie prekážok plynulého fungovania jednotného trhu najmä v oblastiach, 
ktoré môžu podnietiť udržateľný hospodársky rast vrátane cezhraničného obchodu 
a podnikateľských činností, poskytovania služieb, mobility, prístupu k finančným 
prostriedkom a platobnej schopnosti;

2. domnieva sa, že hlavným cieľom bankového sektora EÚ by malo byť poskytovanie 
kapitálu reálnemu hospodárstvu, čo je jedna z podmienok rozvoja jednotného trhu 
založeného na znalostiach, ktorý podporuje rast, konkurencieschopnosť a pracovné 
miesta;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že treba vynaložiť väčšie úsilie na dosiahnutie rastu, ktorý bude 
mať udržateľný charakter, a predchádzať zbytočnému zaťažovaniu malých a stredných 
podnikov vykonávaním právnych predpisov;

4. domnieva sa, že hybnou silou hospodárskeho oživenia a rastu v Európe sa musia stať malé 
a stredné podniky; vyzýva preto Komisiu, aby pri dokončovaní vnútorného trhu venovala 
mimoriadnu pozornosť potrebám malých a stredných podnikov;

5. je presvedčený, že dokončenie vnútorného trhu je nutnou podmienkou hospodárskeho a 
sociálneho blahobytu občanov EÚ;

6. zdôrazňuje naliehavú potrebu zvýšiť informovanosť občanov o zdaňovaní v EÚ a znížiť 
daňové prekážky pre cezhraničných pracovníkov a zamestnancov, s cieľom uľahčiť ich 
mobilitu a podporovať cezhraničné obchodné iniciatívy a zároveň bojovať proti 
možnostiam na daňové úniky a podvody;

7. zdôrazňuje potrebu sociálne odôvodnenej daňovej politiky s redistribučnou úlohou, ktorá 
podporí rast a dokáže vyriešiť závažné otázky daňovej súťaže, účinného monitorovania, 
zdaňovania zámorských spoločností a odstraňovania daňových rajov, ktorým sa v EÚ 
darí;

8. zdôrazňuje, že všetci občania EÚ, ktorí nemajú bankový účet v členskom štáte, v ktorom o 
otvorenie účtu požiadali, by mali mať prístup k základným bankovým službám; domnieva 
sa v tejto súvislosti, že základné bankové služby zjednodušujú prístup spotrebiteľov 
s nízkymi príjmami k základným platobným nástrojom umožňujúcim vklad, prevod 
a výber hotovosti na jednotnom trhu, najmä so zreteľom na cezhraničné dochádzanie; 
vyzýva preto Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na zaistenie postupov otvárania 
bankových účtov v celej Únii, ktoré budú priaznivé pre spotrebiteľov;

9. vyjadruje znepokojenie nad tým, že občania EÚ, ktorí získajú dedičstvo alebo poberajú 
dôchodok zo zahraničia, alebo prevádzajú kapitál do zahraničia, musia často čeliť 
dvojitému zdaneniu; žiada zvýšiť úsilie na zmiernenie tejto situácie; vyjadruje 
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poľutovanie nad tým, že Komisia navrhla len odporúčanie v oblasti zdanenia dedičstva; 
naliehavo žiada revíziu smernice o dôchodkových fondoch;

10. je presvedčený, že dôvera spotrebiteľa v dobre fungujúci trh finančných služieb podporuje 
z dlhodobého hľadiska finančnú stabilitu, rast, účinnosť a inovácie; zdôrazňuje preto 
potrebu zabezpečiť, aby mali spotrebitelia lepší prístup k informáciám a k nezávislému 
poradenstvu v tomto odvetví a aby sa predišlo konfliktom záujmov;

11. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý režim rizikového kapitálu v EÚ by mohol byť hnacou 
silou pre rast, prístup ku kapitálu a vznik pracovných miest; zdôrazňuje preto potrebu 
zaoberať sa faktormi, ktoré sú zodpovedné na jednej strane za nedostatok ponuky a dopytu 
rizikového kapitálu a na druhej strane za úzky trh;

12. naliehavo žiada Komisiu, aby zjednodušila prístup k mikrofinančným štruktúram na účely 
zriaďovania a rozvoja malých podnikov, predovšetkým tých, ktoré majú v úmysle pôsobiť 
v cezhraničnom meradle;

13. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa znížila byrokracia a ťažkopádnosť postupov na vrátenie 
DPH v zahraničí pre podniky; zdôrazňuje, že by sa mal zlepšiť prístup k financiám 
cezhraničného rizikového kapitálu;

14. zdôrazňuje význam realizácie európskej stratégie na podporu sociálneho podnikania –
odvetvia vyznačujúceho sa inkluzívnym, inteligentným a udržateľným rastom; domnieva 
sa, že prvý krok týmto smerom predstavuje regulácia zameraná na vytvorenie značky 
európskeho fondu sociálneho podnikania a víta tento krok;

15. zdôrazňuje, že Európa potrebuje reformy, ktoré podnietia rast, a pokladá za ústrednú 
prioritu okamžité dokončenie jednotného trhu; zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ sa zaviazali, 
že budú k dvanástim hybným silám Aktu o jednotnom trhu pristupovať ako k prioritným 
otázkam; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia proti tým členským štátom, ktoré zatiaľ 
úplne nevykonávajú smernicu o službách;

16. znova pripomína, že odstránenie prekážok mobility na vyšších stupňoch vzdelávania by 
zvýšilo počet obyvateľov EÚ s vyššou kvalifikáciou, čo by uspokojilo rastúci dopyt po 
kvalifikovaných pracovníkoch v Európskej únii;

17. požaduje uplatňovanie zásady „najskôr myslieť v malom“ v každom legislatívnom 
návrhu, keďže vplyv právnych predpisov na malé a stredné podniky, mikropodniky a 
rodinné podniky sa musí preskúmať ex ante;

18. okrem toho zdôrazňuje, že terajší rozsah jednotného trhu, aj keby sa úplne zrealizoval, nie 
je dostatočný, keďže takmer štyri pätiny európskeho hospodárstva predstavuje v 
súčasnosti odvetvie služieb; požaduje preto iniciatívy na úrovni členských štátov, ako aj 
na úrovni spoločenstva, s cieľom rozšíriť rozsah jednotného trhu a zahrnúť celé európske 
hospodárstvo, aby sa v plnej miere využil potenciál tých častí nášho hospodárstva, ktoré 
sa zakladajú na znalostiach;

19. domnieva sa, že treba zvýšiť úsilie, aby sa najneskôr do roku 2015 vytvoril skutočný 
jednotný digitálny trh, ktorý umožní podnikateľom, novátorom a spotrebiteľom, aby 
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využili mnohé príležitosti ponúkané on-line službami a potenciál rozvoja takýchto služieb;

20. poukazuje na to, že v dejinách ekonómie a hospodárstva nebol žiadny jav tak zásadne 
podporovaný, ako sú vzájomné výhody voľného obchodu; pripomína, že predovšetkým 
rýchle oživenie svetového obchodu zabránilo opakovaniu celosvetovej depresie po kríze 
v roku 2008, podobnej depresii v roku 1930;

21. usiluje o ďalšie rozšírenie ambícií nasmerovaním politického impulzu na prehĺbenie 
hospodárskej integrácie EÚ a USA a zameraním sa na dohodu o voľnom obchode a plne 
integrovaný transatlantický trh;

22. v tomto kontexte vyzýva, aby sa zásadne pokročilo v liberalizácii obchodu na čele s EÚ s 
cieľom uzatvoriť dohody o voľnom obchode s Indiou, Kanadou, krajinami Východného 
partnerstva a členmi združenia ASEAN do konca roka 2012;

23. uvedomuje si zaťaženie európskych podnikov, a to najmä mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov, spôsobené nadmernou reguláciou vyplývajúcou z vnútroštátnych aj 
európskych ustanovení; žiada Komisiu, aby každoročne zverejňovala vyhlásenie, 
v ktorom uvedie a vysvetlí celkové čisté náklady podnikov súvisiace s regulačnými 
návrhmi vydanými v predchádzajúcom roku spolu s návrhmi na zníženie týchto nákladov 
v nasledujúcom roku;

24. poukazuje na význam zvýšenia mobility na európskom pracovnom trhu, predovšetkým pre 
mladých ľudí; zdôrazňuje, že regulované povolania sa musia zreformovať v súlade so 
smernicou o službách s cieľom znížiť ich počet;

25. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby si spotrebitelia vo všetkých členských štátoch EÚ 
mohli slobodne vybrať poskytovateľov služieb a tovaru každodennej spotreby;

26. víta ďalšie legislatívne iniciatívy zamerané na vytvorenie plne integrovaného jednotného 
trhu s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž a efektívnosť a poskytnúť európskym 
spotrebiteľom väčší výber.
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