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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Entende que, nos atuais tempos de grave crise financeira, a UE deve redobrar os esforços 
a fim de eliminar entraves ao bom funcionamento do mercado único, nomeadamente em 
domínios que poderão afetar o crescimento económico, como as transações e as atividades 
empresariais transfronteiras, a prestação de serviços, a mobilidade e o acesso ao 
financiamento;

2. Realça a necessidade urgente de reduzir os obstáculos fiscais para os trabalhadores e 
empregadores transfronteiras, com vista a facilitar a mobilidade dos cidadãos;

3. Considera que o acesso a serviços bancários de base é um pré-requisito para que os 
cidadãos beneficiem plenamente do mercado único; insta, por conseguinte, a Comissão a 
apresentar uma proposta legislativa que garanta procedimentos facilmente acessíveis aos 
consumidores para a abertura de contas bancárias em toda a União;

4. Manifesta a sua preocupação com o facto de os cidadãos da UE que herdam, levantam ou 
transferem capital no estrangeiro serem frequentemente confrontados com a dupla 
tributação; solicita uma intensificação dos esforços no sentido de remediar esta situação; 
lamenta que a Comissão tenha apenas proposto uma recomendação em matéria de 
tributação das sucessões; apela urgentemente a uma revisão da Diretiva "Fundos de 
Pensões";

5. Considera que a confiança dos consumidores num mercado de serviços financeiros em 
bom funcionamento promove a inovação, a eficiência, a estabilidade e o crescimento 
financeiros a longo prazo; insiste, por conseguinte, na necessidade de garantir aos 
consumidores um melhor acesso à informação e ao aconselhamento independente neste 
setor, assim como de garantir a gestão de conflitos de interesses;

6. Salienta que um regime adequadamente concebido para o capital de risco a nível da UE 
poderá ser um motor de crescimento e de emprego; realça, por conseguinte, a necessidade 
de fazer face aos fatores que são responsáveis, por um lado, pela escassez da oferta e 
procura de capital de risco e, por outro, pela existência de mercados restritos;

7. Sublinha que os procedimentos de reembolso do IVA nas transações transfronteiras 
devem tornar-se menos burocráticos e menos pesados para as empresas.


