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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest przekonany, że w dzisiejszych czasach głębokiego kryzysu finansowego UE powinna 
zwiększyć starania na rzecz wyeliminowania barier dla sprawnego funkcjonowania 
jednolitego rynku, zwłaszcza w obszarach, które mogą mieć wpływ na wzrost 
gospodarczy, np. przedsiębiorstw transgranicznych i ich działalności, świadczenia usług, 
mobilności i dostępu do finansowania;

2. podkreśla pilną potrzebę ograniczenia przeszkód podatkowych dla pracowników i 
pracodawców transgranicznych w celu wsparcia mobilności obywateli;

3. jest przekonany, że dostęp do podstawowych usług bankowych jest warunkiem wstępnym 
pełnego korzystania obywateli z jednolitego rynku; wzywa w związku z tym Komisję do 
złożenia wniosku ustawodawczego, którego celem będzie wdrożenie w całej Unii 
przyjaznych klientom procedur otwierania rachunków bankowych;

4. wyraża zaniepokojenie tym, że problem podwójnego opodatkowania często dotyka 
obywateli Unii, którzy otrzymują spadek lub przechodzą na emeryturę za granicą bądź 
przekazują za granicę kapitał; wzywa do zwiększenia starań na rzecz poprawy tej sytuacji; 
ubolewa nad tym, że Komisja wydała jedynie zalecenie dotyczące podatku od spadku; 
pilnie wzywa do przeglądu dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych;

5. jest przekonany, że zaufanie konsumentów do dobrze funkcjonującego rynku usług 
finansowych wspiera w dłuższej perspektywie stabilność finansową, wzrost, efektywność 
i innowacje; podkreśla w związku z tym potrzebę dopilnowania tego, aby konsumenci 
mieli w tym sektorze lepszy dostęp do informacji i niezależnych doradców oraz aby 
zarządzano konfliktami interesów;

6. podkreśla, że dobrze zaprojektowany unijny system dotyczący kapitału wysokiego ryzyka 
może pobudzać wzrost gospodarczy i zatrudnienie; podkreśla w związku z tym potrzebę 
uwzględnienia czynników odpowiedzialnych z jednej strony za zbyt niską podaż kapitału 
wysokiego ryzyka i zbyt niski popyt na ten kapitał, a z drugiej za ograniczone rynki;

7. podkreśla, że procedury transgranicznego odzyskiwania podatku VAT powinny być mniej 
zbiurokratyzowane i uciążliwe dla przedsiębiorstw.


