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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at EU under den nuværende alvorlige finanskrise skal optrappe indsatsen for at 
fjerne hindringer for at få det indre marked til at fungere optimalt, navnlig på områder der 
kan påvirke den økonomiske vækst, f.eks. grænseoverskridende erhvervs- og 
iværksætteraktiviteter, ydelse af tjenester, mobilitet og adgang til finansiering;

2. understreger det presserende behov for at mindske skattemæssige barrierer for 
grænseoverskridende arbejdstagere og arbejdsgivere for at afhjælpe borgernes mobilitet;

3. mener, at adgangen til grundlæggende banktjenester er en forudsætning for, at borgerne 
kan få fuld fordel af det indre marked; opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde et 
lovforslag for at sikre forbrugervenlige procedurer til åbning af bankkonti i EU; 

4. er bekymret over, at EU-borgere, der arver, pensioneres eller overfører kapital til udlandet 
ofte risikerer dobbeltbeskatning; opfordrer til, at der træffes yderligere foranstaltninger til 
afhjælpning af denne situation; beklager at Kommissionen kun har foreslået en henstilling 
på området for arveafgifter; opfordrer indtrængende til en revision af direktivet om 
pensionsfonde; 

5. er overbevist om, at forbrugernes tillid i et velfungerende marked for finansielle tjenester 
vil virke fremmende for den finansielle stabilitet, vækst, effektivitet og innovation på lang 
sigt; understreger derfor behovet for at sikre, at forbrugerne har bedre adgang til 
information og uafhængig rådgivning i denne sektor, og at interessekonflikter forvaltes 
hensigtsmæssigt;

6. understreger, at en velorganiseret EU-ordning for risikovillig kapital kan være en drivkraft 
for vækst og beskæftigelse; fremhæver derfor behovet for at tackle de faktorer, der på den 
ene side er ansvarlige for manglende udbud af og efterspørgsel efter risikovillig kapital og 
på den anden side for udtyndede markeder;

7. understreger, at procedurerne for tilbagebetaling af moms på tværs af grænserne skal være 
mindre bureaukratiske og besværlige for virksomhederne.


