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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att i den pågående allvarliga finanskrisen måste EU intensifiera 
sina insatser för att undanröja hindren för en väl fungerande inre marknad, särskilt inom 
områden som kan främja hållbar ekonomisk tillväxt, inbegripet gränsöverskridande affärs-
och företagsverksamhet, tillhandahållande av tjänster, rörlighet, tillgång till finansiering 
och förmåga att förstå finansiell information.

2. Europaparlamentet anser att den huvudsakliga målsättningen för EU:s banksektor bör vara 
att tillhandahålla kapital till den reala ekonomin, vilket är en av förutsättningarna för 
framväxten av en kunskapsbaserad inre marknad som gynnar tillväxt, konkurrens och 
sysselsättning.

3. Europaparlamentet betonar att mer måste göras för att säkerställa att tillväxten är hållbar 
och för att undvika onödiga bördor i samband med genomförandet för små och medelstora 
företag.

4. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag måste utgöra drivkraften för den 
ekonomiska återhämtningen och tillväxten i Europa. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att ta särskild hänsyn till de små och medelstora företagens behov under 
fullbordandet av den inre marknaden.

5. Europaparlamentet är övertygat om att fullbordandet av den inre marknaden är nödvändigt 
för EU-medborgarnas ekonomiska och sociala välstånd.

6. Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att förbättra medborgarnas 
medvetenhet om beskattningen inom EU och av att minska skattehindren för gränsarbetare 
och gränsöverskridande arbetsgivare i syfte att främja deras rörlighet och främja 
gränsöverskridande affärsinitiativ samtidigt som man bekämpar möjligheterna till 
skatteflykt och skattebedrägerier.

7. Europaparlamentet betonar därför att det krävs en socialt rättvis skattepolitik, inriktad på 
omfördelning för att uppnå tillväxt och som kan åtgärda de allvarliga problemen med 
skattekonkurrens, effektiv kontroll, beskattning av utlandsbaserade företag och 
avskaffande av de skatteparadis som blomstrar i EU.

8. Europaparlamentet betonar att alla EU-medborgare som inte redan har ett bankkonto i den 
medlemsstat där de har ansökt om ett sådant bör ha tillgång till grundläggande 
banktjänster. Parlamentet anser i detta sammanhang att grundläggande banktjänster 
främjar låginkomsttagares tillgång till grundläggande betalningsinstrument för att kunna 
sätta in, överföra och ta ut kontanter på den inre marknaden, särskilt med avseende på 
pendling över gränserna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att garantera konsumentvänliga förfaranden för att öppna 
bankkonton i hela unionen.
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9. Europaparlamentet är oroat över att EU-medborgare som ärver, går i pension eller överför 
kapital utomlands ofta drabbas av dubbelbeskattning. Parlamentet kräver ökade insatser 
för att få bukt med situationen. Parlamentet beklagar att kommissionen endast har 
föreslagit en rekommendation inom området arvsbeskattning. Parlamentet kräver att 
pensionsfondsdirektivet ses över snarast.

10. Europaparlamentet är övertygat om att konsumentförtroende på en väl fungerande
marknad för finansiella tjänster främjar finansiell stabilitet, tillväxt, effektivitet och 
innovation på lång sikt. Parlamentet understryker därför att man måste garantera att 
konsumenter har bättre tillgång till information och oberoende rådgivning inom denna 
sektor samt att intressekonflikter undviks.

11. Europaparlamentet betonar att ett väl utformat EU-system för riskkapital skulle kunna 
vara en drivkraft för tillväxt, tillgång till kapital och sysselsättning. Parlamentet framhåller 
därför att man måste komma till rätta med de faktorer som ligger bakom å ena sidan 
obalansen mellan utbud och efterfrågan vad gäller riskkapital och å andra sidan tunna 
marknader.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja tillgången till instrument för 
mikrokrediter för start och utveckling av småföretag, särskilt om dessa är avsedda att 
bedriva gränsöverskridande verksamhet.

13. Europaparlamentet understryker att förfarandena för att återfå moms över gränserna måste 
bli mindre byråkratiska och betungande för företag. Parlamentet betonar att det också bör 
finnas ökad tillgång till gränsöverskridande riskkapitalfinansiering.

14. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att fullfölja en europeisk strategi till stöd för 
socialt företagande, som är en sektor som kännetecknas av smart och hållbar tillväxt för 
alla. Parlamentet anser att förordningen som syftar till att skapa en beteckning för en 
europeisk fond för europeiskt företagande är ett första steg i den riktningen och välkomnar 
denna.

15. Europaparlamentet understryker behovet av tillväxtfrämjande reformer i Europa och 
betonar att dess överordnade prioritering är ett omedelbart fullbordande av den inre 
marknaden. Parlamentet betonar att EU-institutionerna har åtagit sig att prioritera 
behandlingen av de tolv åtgärderna i inremarknadsakten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder mot medlemsstater som ännu inte har genomfört 
tjänstedirektivet fullt ut.

16. Europaparlamentet påminner om att man genom att avlägsna inskränkningar i rörlighet 
inom högre utbildning skulle kunna öka antalet EU-medborgare med meriter från högre 
utbildning, och därmed möta den växande efterfrågan på utbildad arbetskraft i EU.

17. Europaparlamentet kräver att principen ”tänk småskaligt först” ska tillämpas i varje 
lagstiftningsförslag, eftersom lagstiftningens inverkan på små och medelstora företag, 
mikroföretag och familjeföretag måste granskas på förhand.

18. Europaparlamentet understryker dessutom att den inre marknadens nuvarande räckvidd är 
otillräcklig, även när denna genomförts till fullo, eftersom tjänstesektorn i dagsläget står 
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för nära fyra femtedelar av EU:s ekonomi. Parlamentet efterlyser därför både nationella 
initiativ och EU-initiativ för att utöka den inre marknadens räckviss så att den täcker hela 
den europeiska ekonomin och så att man till fullo kan utnyttja den potential som skapas av 
de kunskapsintensiva delarna i vår ekonomi.

19. Europaparlamentet anser att man måste intensifiera ansträngningarna för att senast 2015 
skapa en verklig digital inre marknad, som skulle göra det möjligt för företagare, 
innovatörer och konsumenter att dra nytta av de många möjligheter som erbjuds av, och 
utvecklingspotentialen för, online-tjänster.

20. Europaparlamentet framhåller att inget annat fenomen inom ekonomi eller ekonomisk 
historia har rönt ett så fundamentalt stöd som frihandelns ömsesidiga fördelar. Parlamentet 
erinrar om att världshandelns snabba återhämtning efter krisen 2008 var den huvudsakliga 
faktor som förhindrade en återupprepning av en global depression lik den som inträffade 
på 1930-talet.

21. Europaparlamentet strävar efter att höja ambitionerna ännu mer genom att ingjuta politisk 
drivkraft i en fördjupning av den ekonomiska integrationen mellan EU och USA och 
genom att eftersträva ett frihandelsavtal och en helt integrerad transatlantisk marknad.

22. Europaparlamentet förordar i detta sammanhang ett stort steg framåt för den EU-ledda 
liberaliseringen av handeln med målsättningen att ingå frihandelsavtal med Indien, 
Kanada, länder inom det östliga partnerskapet och medlemmar av ASEAN-gruppen före 
utgången av 2012.

23. Europaparlamentet är medvetet om bördan för europeiska företag, i synnerhet 
mikroföretag samt små och medelstora företag -genom överdriven lagstiftning - på grund 
av nationella och europeiska bestämmelser. Parlamentet ber kommissionen att 
offentliggöra en årlig redovisning i vilken man kartlägger och förklarar den totala 
nettokostnaden för företagen av lagstiftningsförslag som utfärdats under det gångna året 
jämte förslag på hur denna kostnad kan minskas under det kommande året.

24. Europaparlamentet understryker vikten av att öka rörligheten på den europeiska 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar. Parlamentet betonar att reglerade yrken måste 
reformeras i enlighet med tjänstedirektivet, i syfte att minska antalet reglerade yrken.

25. Europaparlamentet understryker vikten av att låta konsumenter i alla EU-medlemsstater 
fritt välja leverantörer av varor och tjänster för deras vardagskonsumtion.

26. Europaparlamentet välkomnar ytterligare lagstiftningsinitiativ som syftar till att skapa en 
helt integrerad marknad för att öka konkurrensen och effektiviteten och ge de europeiska 
konsumenterna större valmöjligheter.
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