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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că în perioada actuală de criză financiară gravă, UE trebuie să-și intensifice 
eforturile în vederea eliminării barierelor în calea funcționării fără probleme a pieței unice, 
în special în domenii care pot afecta creșterea economică precum activitățile 
antreprenoriale și comerciale transfrontaliere, prestarea de servicii, mobilitatea și accesul 
la finanțare;

2. subliniază nevoia urgentă de a reduce barierele fiscale din calea lucrătorilor și 
angajatorilor transfrontalieri pentru a facilita mobilitatea cetățenilor;

3. consideră că accesul la servicii bancare de bază este o precondiție pentru ca cetățenii să 
profite la maximum de avantajele pieței unice; solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte 
o propunere legislativă pentru a asigura consumatorilor proceduri simple pentru 
deschiderea de conturi bancare pe întreg teritoriul Uniunii;

4. este preocupat de faptul că cetățenii UE care moștenesc, retrag sau transferă capital în 
străinătate se confruntă în mod frecvent cu o dublă impozitare; solicită intensificarea 
eforturilor în vederea atenuării acestei situații; regretă propunerea de către Comisie doar a 
unei recomandări în domeniul impozitării moștenirii; solicită urgent o revizuire a 
Directivei privind fondurile de pensii;

5. este convins că încrederea consumatorilor în buna funcționare a pieței serviciilor 
financiare promovează stabilitatea financiară, creșterea, eficiența și inovarea pe termen 
lung; subliniază, prin urmare, nevoia de a asigura pentru consumatori un acces mai bun la 
informații și la consiliere independentă în acest sector și o gestionare a conflictelor de 
interese;

6. subliniază că un regim bine conceput privind capitalul de risc în UE ar putea fi o forță 
motrice a creșterii și a locurilor de muncă; subliniază, prin urmare, nevoia de a aborda 
factorii responsabili, pe de o parte, pentru lipsa cererii și ofertei pentru capitalul de risc și, 
pe de altă parte, pentru piețele inactive;

7. subliniază faptul că procedurile transfrontaliere de recuperare a TVA-ului trebuie să 
devină mai puțin birocratice și mai puțin greoaie pentru întreprinderi.


