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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че в настоящото време на тежка финансова криза ЕС трябва да засили 
усилията си да елиминира бариерите пред гладкото функциониране на единния 
пазар, по-специално в области, които могат да засегнат икономическия растеж, като 
трансграничният бизнес и предприемаческите дейности, осигуряването на услуги, 
мобилност и достъп до финанси;

2. подчертава неотложната необходимост да се намалят данъчните бариери за 
трансграничните работници и работодатели, за да се улесни мобилността на 
гражданите;

3. счита, че достъпът до основни банкови услуги е предварително условие за това 
гражданите да могат да използват пълноценно предимствата на единния пазар; 
поради това призовава Комисията да направи законодателно предложение, с което 
да гарантира удобни за потребителите процедури за откриване на банкови сметки 
навсякъде в Съюза;

4. изразява загриженост, че гражданите на ЕС, които получават наследство, 
пенсионират се или прехвърлят капитал в чужбина, често са подложени на двойно 
данъчно облагане; призовава за увеличаване на усилията да се облекчи тази 
ситуация; изразява съжаление, че Комисията е предложила само препоръка в 
областта на данъчното облагане при наследяване; спешно призовава да се 
преразгледа директивата относно пенсионните фондове;

5. изразява убеденост, че доверието на потребителите в един добре функциониращ 
пазар за финансови услуги насърчава в дългосрочен план финансовата стабилност, 
растежа, ефективността и иновациите; поради това набляга на необходимостта да се 
гарантира по-голям достъп на потребителите до информация и независимо 
консултиране в този сектор, както и решаване на конфликтите на интереси;

6. подчертава, че добре устроеният режим на ЕС в областта на рисковия капитал би 
могъл да бъде двигател за растеж и работни места; поради това подчертава 
необходимостта да се обърне внимание на факторите, които са причина за 
недостига на предлагане и търсене на рисков капитал, от една страна, и за слабите 
пазари, от друга страна;

7. подчертава, че трансграничните процедури за възстановяване на ДДС трябва да 
станат по-малко бюрократични и тромави за бизнеса.


