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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. Je přesvědčen, že v současném období závažné finanční krize EU potřebuje usilovněji 
likvidovat překážky bránící hladkému fungování jednotného trhu, zejména v oblastech, 
které mohou ovlivnit ekonomický růst, např. v přeshraničním obchodě a podnikatelských 
aktivitách, poskytování služeb, mobilitě či přístupu k financím;

2. Zdůrazňuje naléhavou potřebu zmírnit daňové překážky pro přeshraniční pracovníky a 
zaměstnavatele s cílem napomoci mobilitě občanů;

3. Je přesvědčen, že přístup k základním bankovním službám je pro občany předpokladem 
toho, aby mohli plně využívat výhod jednotného trhu; vyzývá tudíž Komisi k tomu, aby 
předložila legislativní návrh, který zajistí postupy vstřícné ke spotřebitelům při otevírání 
bankovních účtů na celém území Unie;

4. Je znepokojen tím, že občané EU, kteří v zahraničí dědí, pobývají v důchodu nebo do 
zahraničí převedou kapitál, jsou často vystaveni dvojímu zdanění; požaduje, aby se 
zvýšilo úsilí o nápravu této situace; je zklamán tím, že Komise pouze navrhla doporučení 
v oblasti dědických daní; naléhavě žádá, aby byla provedena revize směrnice o penzijních 
fondech;

5. Je přesvědčen, že důvěra spotřebitelů v dobře fungující trh s finančními službami 
dlouhodobě povzbuzuje finanční stabilitu, růst, výkonnost a inovace; zdůrazňuje tudíž 
potřebu zajistit, aby spotřebitelé měli lepší přístup k informacím a nezávislému 
poradenství v tomto odvětví a aby nedocházelo ke střetu zájmů;

6. Zdůrazňuje, že dobře nastavený režim pro rizikový kapitál na území EU by mohl být 
hnací silou růstu ekonomiky i počtu pracovních příležitostí; klade proto důraz na potřebu 
pojmenovat faktory, zodpovědné na jedné straně za nedostatek nabídky a poptávky po 
rizikovém kapitálu a na straně druhé za slabé trhy;

7. Zdůrazňuje, že postupy týkající se žádostí podnikatelů o vrácení DPH ze zahraničí by 
měly být pružnější a méně byrokratické.


