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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje presvedčenie, že v dnešných časoch vážnej finančnej krízy EÚ musí zvýšiť 
svoje úsilie na odstránenie prekážok plynulého fungovanie jednotného trhu najmä v 
oblastiach, ktoré môžu ovplyvniť hospodársky rast, ako sú cezhraničný obchod a 
podnikateľské činnosti, poskytovanie služieb, mobilita a prístup k finančným 
prostriedkom;

2. zdôrazňuje naliehavú potrebu znížiť daňové prekážky pre cezhraničných pracovníkov a 
zamestnancov s cieľom uľahčiť mobilitu obyvateľov;

3. zastáva názor, že prístup k základným bankovým službám je predpokladom toho, aby 
občania mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu; vyzýva preto Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na zaistenie postupov otvárania bankových účtov v celej 
Únii, ktoré budú priaznivé pre spotrebiteľov;

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že občania Európskej únie, ktorí získajú dedičstvo alebo 
poberajú dôchodok zo zahraničia, alebo prevádzajú kapitál do zahraničia, musia často 
čeliť dvojitému zdaneniu; žiada zvýšiť úsilie na zmiernenie tejto situácie; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Komisia navrhla len odporúčanie v oblasti zdanenia dedičstva; 
naliehavo žiada revíziu smernice o dôchodkových fondoch;

5. je presvedčený, že dôvera spotrebiteľa v dobre fungujúci trh finančných služieb podporuje 
z dlhodobého hľadiska finančnú stabilitu, rast, účinnosť a inovácie; zdôrazňuje preto 
potrebu zabezpečiť, aby mali spotrebitelia lepší prístup k informáciám a k nezávislému 
poradenstvu v tomto odvetví a aby sa vyriešili konflikty záujmov;

6. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý režim rizikového kapitálu v EÚ by mohol byť hnacou 
silou pre rast a vznik pracovných miest; zdôrazňuje preto potrebu zaoberať sa faktormi, 
ktoré sú zodpovedné na jednej strane za nedostatok ponuky a dopytu rizikového kapitálu a 
na druhej strane za úzky trh;

7. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa znížila byrokracia a ťažkopádnosť postupov pre 
podniky požadujúce vrátenie DPH v zahraničí.


