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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka pašreiz, smagas finanšu krīzes laikā, Eiropas Savienībai ir jāpastiprina tās 
centieni novērst šķēršļus netraucētai vienotā tirgus darbībai, īpaši jomās, kas var ietekmēt 
ekonomikas izaugsmi, piemēram, pārrobežu komercdarbība un uzņēmējdarbība, 
pakalpojumu nodrošināšana, mobilitāte un piekļuve finansēm;

2. uzsver steidzamo nepieciešamību samazināt nodokļu šķēršļus pārrobežu darba ņēmējiem 
un darba devējiem, lai veicinātu pilsoņu mobilitāti;

3. uzskata, ka piekļuve banku pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, lai iedzīvotāji 
varētu izmantot visas vienotā tirgus priekšrocības; tādēļ aicina Komisiju sagatavot tiesību 
akta priekšlikumu, lai nodrošinātu patērētājiem labvēlīgas procedūras bankas kontu 
atvēršanai visā Savienībā;

4. pauž bažas par to, ka ES pilsoņi, kas saņem mantojumu, aiziet pensijā vai pārskaita 
līdzekļus ārvalstīs, bieži saskaras ar nodokļu dubulto uzlikšanu; aicina pastiprināt 
centienus atvieglot šo situāciju; pauž nožēlu, ka Komisija ir ierosinājusi tikai ieteikumu 
mantojuma nodokļa jomā; steidzami aicina pārskatīt Pensiju fondu direktīvu;

5. ir pārliecināta, ka patērētāju uzticēšanās labi funkcionējošam finanšu pakalpojumu tirgum 
ilgtermiņā veicina finansiālo stabilitāti, izaugsmi, efektivitāti un inovācijas; tādēļ uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, lai patērētājiem būtu labāka piekļuve informācijai un 
neatkarīgām konsultācijām šajā nozarē un lai tiktu pārvaldīti interešu konflikti;

6. uzsver, ka labi izstrādāts ES riska kapitāla režīms varētu veicināt izaugsmi un darbavietu 
rašanos; tādēļ akcentē nepieciešamību pievērsties faktoriem, kas, no vienas puses, atbild 
par riska kapitāla piedāvājuma un pieprasījuma trūkumu un, no otras puses, par trūcīgiem 
tirgiem;

7. uzsver, ka PVN atmaksas pieprasīšanas procedūrām ārvalstīs attiecībā uz uzņēmumiem 
jākļūst ērtākām un mazāk birokrātiskām.


