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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat, in de huidige tijden van zware financiële crisis, de EU grotere 
inspanningen moet leveren om de barrières voor een soepel functioneren van de interne 
markt weg te nemen, in het bijzonder op gebieden die gevolgen hebben voor de 
economische groei, zoals grensoverschrijdende handel en ondernemingsactiviteiten, 
dienstverlening, mobiliteit en toegang tot financiering;

2. benadrukt de dringende noodzaak om belastingbarrières voor grensoverschrijdende 
werknemers en werkgevers weg te nemen, om zo de mobiliteit van burgers te bevorderen;

3. is van oordeel dat toegang tot bancaire basisdiensten voor de burgers een voorwaarde is 
om ten volle te kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt; roept de 
Commissie derhalve op te komen met een wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
consumentvriendelijke procedures voor het openen van bankrekeningen overal in de Unie;

4. is bezorgd dat EU-burgers die erven, met pensioen gaan of kapitaal overbrengen naar het 
buitenland regelmatig te maken krijgen met dubbele belasting; roept op tot grotere 
inspanningen om deze situatie te verzachten; betreurt dat de Commissie slechts een 
aanbeveling heeft gedaan op het gebied van successierechten; roept met klem op tot een 
herziening van de pensioenfondsrichtlijn;

5. is ervan overtuigd dat consumentenvertrouwen in een goed functionerende markt voor 
financiële diensten bevorderlijk is voor financiële stabiliteit, groei, efficiëntie en innovatie 
op de lange termijn; beklemtoont derhalve dat het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat 
consumenten betere toegang hebben tot informatie en onafhankelijk advies in deze sector, 
en dat belangenconflicten worden beheerd;

6. benadrukt dat een goed doordacht EU-regime voor risicodragend kapitaal een aanjager 
zou kunnen zijn voor groei en banen; beklemtoont derhalve de noodzaak om de factoren 
die aan de ene kant verantwoordelijk zijn voor de schaarste van vraag en aanbod voor 
risicodragend kapitaal, en aan de andere kant voor krappe markten, aan de orde te stellen;

7. onderstreept dat de procedures voor terugvordering van btw over de grenzen heen minder 
bureaucratisch en omslachtig moeten worden voor de ondernemingen.


