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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad šiuo didelės finansų krizės laikotarpiu ES reikia dėti daugiau pastangų siekiant 
pašalinti sklandžiam bendrosios rinkos veikimui trukdančias kliūtis, visų pirma srityse, 
kurios gali turėti poveikio ekonomikos augimui, pvz., tarpvalstybinio verslo ir 
verslininkystės, paslaugų teikimo, judumo ir galimybių gauti finansavimą srityse;

2. pabrėžia, kad skubiai reikia mažinti mokestines kliūtis pasienio darbuotojams ir 
darbdaviams siekiant sudaryti palankesnes sąlygas piliečių judumui;

3. mano, kad galimybė pasinaudoti pagrindinėmis banko paslaugomis yra būtina išankstinė 
sąlyga siekiant, kad piliečiai gautų visapusę naudą iš bendrosios rinkos; todėl ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant užtikrinti 
vartotojams palankią tvarką atidarant banko sąskaitas visoje Sąjungoje;

4. yra susirūpinęs, kad užsienyje paveldėjusiems turtą, išėjusiems į pensiją arba 
perkeliantiems turtą į užsienį ES piliečiams dažnai taikomas dvigubas apmokestinimas; 
ragina dėti daugiau pastangų siekiant palengvinti tokią padėtį; apgailestauja, kad 
paveldimo turto apmokestinimo klausimu Komisija pasiūlė tik rekomendaciją; 
primygtinai ragina persvarstyti Pensijų fondų direktyvą;

5. yra įsitikinęs, kad užtikrinus vartotojų pasitikėjimą gerai veikiančia finansinių paslaugų 
rinka ilgainiui skatinamas finansinis stabilumas, augimas, našumas ir inovacijų diegimas; 
todėl pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad vartotojai turėtų daugiau galimybių gauti 
informacijos ir nešališkų konsultacijų šiame sektoriuje ir kad būtų valdomi interesų 
konfliktai;

6. pabrėžia, kad apgalvotai parengta rizikos kapitalui taikytina ES sistema galėtų padėti 
skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą; todėl pabrėžia, kad reikia nagrinėti, 
kokie veiksniai lemia, viena vertus, nepakankamą rizikos kapitalo pasiūlą ir paklausą, o 
kita vertus, rinkų neaktyvumą;

7. pabrėžia, kad įmonėms taikomos PVM susigrąžinimo procedūros kitose šalyse turi būti ne 
tokios biurokratiškos ir paprastesnės.


