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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. meggyőződése, hogy a folyó súlyos gazdasági válság közepette az Uniónak fokoznia kell 
erőfeszítéseit annak érdekében, hogy felszámolja az egységes piac zavartalan 
működésének akadályait, különösen azokon a területeken, amelyek a gazdasági 
növekedést befolyásolhatják; ilyen a határokon átnyúló üzleti és vállalkozási tevékenység, 
a szolgáltatásnyújtás, a mobilitás és a finanszírozáshoz való hozzájutás;

2. hangsúlyozza, hogy a polgárok mobilitásának elősegítése érdekében sürgős szükség van a 
határ menti munkavállalókat és munkáltatókat érintő adózási akadályok mérséklésére;

3. meggyőződése, hogy az alapvető banki szolgáltatások elérhetősége előfeltétele annak, 
hogy a polgárok teljes mértékig kiaknázhassák az egységes piac előnyeit; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy terjesszen be jogalkotási javaslatot annak biztosítása érdekében, hogy az 
Unióban mindenütt ügyfélbarát bankszámlanyitási eljárások létezzenek;

4. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy gyakorta kettős adóztatással 
szembesülnek azok az uniós polgárok, akik örökölnek, nyugdíjba vonulnak vagy külföldre 
utalnak tőkét; ezért fokozottabb erőfeszítéseket szorgalmaz e helyzet megoldására; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság csak az örökség adóztatása területén tett 
ajánlásra irányuló javaslatot; szorgalmazza a nyugdíjalapokról szóló irányelv sürgős 
felülvizsgálatát;

5. meggyőződése, hogy a pénzügyi szolgáltatások jól működő piacába vetett fogyasztói 
bizalom hosszú távon előmozdítja a pénzügyi stabilitást, a növekedést, a hatékonyságot és 
az innovációt; hangsúlyozza ezért, hogy biztosítani kell, hogy a fogyasztóknak e 
szektorban több lehetőségük legyen a tájékozódásra és a független tanácsadás 
igénybevételére, illetve hogy az összeférhetetlenségi eseteket oldják fel;

6. hangsúlyozza, hogy a kockázati tőke jól kialakított uniós rendszere a növekedés és 
munkahelyteremtés hajtóereje lehet; hangsúlyozza ezért annak szükségességét, hogy 
megoldást találjanak egyfelől a szűkös kockázatitőke-kínálatért és -keresletért, másfelől 
pedig az illikvid piacokért felelős tényezőkre;

7. hangsúlyozza, hogy a héa határokon átnyúló visszaigénylésére irányuló eljárásoknak a 
vállalkozások számára kevésbé bürokratikussá és terhessé kell válnia.


