
AD\903648SL.doc PE483.705v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2011/2044(INI)

1.6.2012

MNENJE
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z 
delovanjem notranjega trga
(2011/2044(INI))

Pripravljavec mnenja: Edward Scicluna



PE483.705v02-00 2/6 AD\903648SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\903648SL.doc 3/6 PE483.705v02-00

SL

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. meni, da mora EU v sedanjih časih hude finančne krize okrepiti svoja prizadevanja za 
odpravo ovir za nemoteno delovanje enotnega trga, zlasti na področjih, ki lahko 
spodbujajo trajnostno gospodarsko rast, vključno s čezmejnim poslovanjem in 
podjetniškimi dejavnostmi, opravljanjem storitev, mobilnostjo, dostopom do finančnih 
sredstev in finančno pismenostjo;

2. meni, da bi moral biti glavni cilj bančnega sektorja EU zagotoviti kapital realnemu 
gospodarstvu, kar je eden od predpogojev za razvoj na znanju temelječega enotnega trga, 
ki spodbuja rast, konkurenčnost in delovna mesta;

3. poudarja, da si je treba bolj prizadevati za zagotovitev trajnostne rasti in preprečitev 
nepotrebnih obremenitev v zvezi z izvajanjem za mala in srednja podjetja;

4. meni, da morajo biti mala in srednja podjetja glavna gonilna sila za oživitev in rast 
gospodarstva v Evropi; zato poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni potrebam 
malih in srednjih podjetij v procesu dokončnega oblikovanja notranjega trga;

5. je prepričan, da je vzpostavitev notranjega trga potrebna za ekonomsko in socialno 
blaginjo državljanov EU;

6. poudarja, da je nujno treba izboljšati seznanjenost državljanov z davki v EU ter zmanjšati 
davčne ovire za čezmejne delavce in delodajalce, da bi olajšali njihovo mobilnost in 
podprli spodbude čezmejnega poslovanja, obenem pa preprečevali priložnosti za utajo 
davkov in davčne goljufije;

7. skladno s tem poudarja potrebo po socialno upravičljivi fiskalni politiki, katere 
prerazporeditvena vloga bi bila usmerjena v rast in sposobna obravnavati resne probleme 
davčne konkurence, učinkovitega nadzora, obdavčitve offshore podjetij in izkoreninjenja 
davčnih oaz, ki cvetijo v EU;

8. poudarja, da bi morali imeti vsi državljani EU, ki še nimajo bančnega računa v državi 
članici, v kateri so zaprosili zanj, dostop do osnovnih bančnih storitev; v zvezi s tem meni, 
da osnovne bančne storitve olajšujejo dostop potrošnikov z nizkimi dohodki do osnovnih 
plačilnih instrumentov za polog, prenos in dvig gotovine na enotnem trgu, zlasti ob 
upoštevanju vsakodnevnih čezmejnih migracij; zato poziva Komisijo, naj poda 
zakonodajni predlog, da se zagotovijo potrošniku prijazni postopki za odprtje bančnih 
računov po vsej Uniji;

9. je zaskrbljen, ker se državljani EU, ki dedujejo v tujini, se tam upokojijo ali tja prenesejo 
kapital, pogosto soočajo z dvojnim obdavčenjem; poziva k okrepitvi prizadevanj za 
izboljšanje tega stanja; obžaluje, da je Komisija pripravila le priporočilo na področju 
obdavčitve dedovanja; nujno poziva k pregledu direktive o pokojninskih skladih;
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10. je prepričan, da zaupanje potrošnikov v dobro delujoč trg za finančne storitve dolgoročno 
spodbuja finančno stabilnost, rast, učinkovitost in inovacije; zato poudarja, da je treba 
potrošnikom zagotoviti boljši dostop do informacij in neodvisno svetovanje v tem sektorju 
ter preprečevanje nasprotij interesov;

11. poudarja, da bi bil dobro zasnovan sistem EU za tvegani kapital lahko gonilo za rast, 
dostop do kapitala in delovna mesta; zato poudarja potrebo po obravnavi dejavnikov, 
odgovornih za nezadostno ponudbo tveganega kapitala in povpraševanje po njem ter za 
plitke trge;

12. poziva Komisijo, naj olajša dostop do mikrofinančnih instrumentov za ustanovitev in 
razvoj malih podjetij, zlasti tistih, ki nameravajo delovati čezmejno;

13. poudarja, da morajo postopki za vračilo DDV pri čezmejnem poslovanju podjetij postati 
manj birokratski in zapleteni; poudarja, da je treba povečati dostop do financiranja s 
čezmejnim tveganim kapitalom;

14. poudarja, da si je pomembno prizadevati za evropsko strategijo za podporo socialnemu 
podjetništvu, tj. sektor, za katerega je značilna vključujoča, pametna in trajnostna rast; 
meni, da je uredba, namenjena oblikovanju oznake „Evropski sklad za socialno 
podjetništvo“, prvi korak v to smer in jo pozdravlja;

15. poudarja potrebo po reformah za spodbujanje rasti v Evropi in poudarja, da je splošna 
prednostna naloga takojšnja dokončna vzpostavitev enotnega trga; poudarja, da so se 
institucije EU zavezale, da bodo prednostno obravnavale dvanajst pobud iz akta za enotni 
trg; poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe proti državam članicam, ki še niso v celoti 
uveljavile direktive o storitvah;

16. opozarja, da bi se lahko zaradi odprave omejitev mobilnosti na področju visokošolskega 
izobraževanja povečalo število državljanov EU z visokošolsko izobrazbo, s čimer bi 
zadostili vse večjemu povpraševanju po usposobljeni delovni sili v Evropski uniji;

17. glede na to, da je treba vpliv zakonodaje na mala in srednja podjetja ter mikro in družinska 
podjetja vnaprej pregledati, poziva, naj se načelo „najprej pomisli na male“ uporabi v 
vsakem zakonodajnem predlogu;

18. poudarja tudi, da je sedanji obseg enotnega trga, tudi če se izvaja v celoti, nezadosten, saj 
storitveni sektor danes predstavlja skoraj štiri petine evropskega gospodarstva; zato poziva 
k nacionalnim pobudam in pobudam na ravni Unije za razširitev obsega enotnega trga, da 
bi zajemal celotno evropsko gospodarstvo, s čimer bi v celoti izkoristili tudi možnosti 
tistih delov našega gospodarstva, ki temeljijo na intenzivni uporabi znanja;

19. meni, da si je treba bolj prizadevati za vzpostavitev dejanskega enotnega digitalnega trga 
najpozneje do leta 2015, ki bi podjetnikom, inovatorjem in potrošnikom omogočal 
izkoriščanje številnih priložnosti, ki jih ponujajo spletne storitve, in potenciala za njihov 
razvoj;

20. poudarja, da noben pojav v ekonomiji ali ekonomski zgodovini ni bil tako temeljito podprt 
kot vzajemne koristi proste trgovine; poudarja, da je bila hitra oživitev svetovnega trga 
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glavni dejavnik, ki je po krizi leta 2008 preprečil ponovitev velike gospodarske depresije 
iz tridesetih let 20. stoletja;

21. želi še povečati ambicije z vključitvijo političnega zagona v poglobitev gospodarskega 
povezovanja EU in ZDA, da bi sklenili sporazum o prosti trgovini in vzpostavili 
popolnoma povezan čezatlantski trg;

22. v zvezi s tem poziva k velikemu preskoku v liberalizaciji trgovine, ki jo vodi EU, z 
namenom sklenitve sporazumov o prosti trgovini z Indijo, Kanado, državami vzhodnega 
partnerstva in članicami združenja ASEAN pred koncem leta 2012;

23. priznava obremenitev evropskih podjetij, zlasti mikro podjetij ter malih in srednjih 
podjetij, zaradi čezmerne regulacije, ki izhaja iz nacionalnih določb in določb EU; poziva 
Komisijo, naj vsako leto objavi poročilo, v katerem opredeli in pojasni skupne neto 
stroške podjetij zaradi regulativnih predlogov prejšnjega leta ter predloži predloge za 
znižanje teh stroškov v prihodnjem letu;

24. poudarja, da je pomembno povečati mobilnost na evropskih trgih dela, predvsem za 
mlade, ter poudarja, da je treba zakonsko urejene poklice prenoviti glede na direktivo o 
storitvah, da bi zmanjšali število teh poklicev;

25. poudarja, da je pomembno potrošnikom v vseh državah članicah Evropske unije 
omogočiti prosto izbiro ponudnikov storitev in blaga za njihovo dnevno porabo;

26. pozdravlja dodatne zakonodajne pobude, namenjene vzpostavljanju popolnoma 
povezanega enotnega trga, da bi povečali konkurenco in učinkovitost ter evropskim 
potrošnikom zagotovili večjo izbiro.
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