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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att i den pågående allvarliga finanskrisen måste EU intensifiera 
sina insatser för att undanröja hindren för en väl fungerande inre marknad, särskilt inom 
områden som kan påverka den ekonomiska tillväxten, såsom gränsöverskridande affärs-
och företagsverksamhet, tillhandahållande av tjänster, rörlighet och tillgång till 
finansiering.

2. Europaparlamentet betonar att skattehinder snarast måste avlägsnas för gränsarbetare och 
gränsöverskridande arbetsgivare i syfte att främja medborgarnas rörlighet.

3. Europaparlamentet anser att tillgång till grundläggande banktjänster är en förutsättning för 
att medborgarna fullt ut ska kunna dra nytta av den inre marknaden. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att garantera 
konsumentvänliga förfaranden för att öppna bankkonton i hela unionen.

4. Europaparlamentet är oroat över att EU-medborgare som ärver, går i pension eller överför 
kapital utomlands ofta drabbas av dubbelbeskattning. Parlamentet kräver ökade insatser 
för att få bukt med situationen. Parlamentet beklagar att kommissionen endast har 
föreslagit en rekommendation inom området arvsbeskattning. Parlamentet kräver att 
pensionsfondsdirektivet ses över snarast.

5. Europaparlamentet är övertygat om att konsumentförtroende på en väl fungerande 
marknad för finansiella tjänster främjar finansiell stabilitet, tillväxt, effektivitet och 
innovation på lång sikt. Parlamentet understryker därför att man måste garantera att 
konsumenter har bättre tillgång till information och oberoende rådgivning inom denna 
sektor samt att intressekonflikter hanteras.

6. Europaparlamentet betonar att ett väl utformat EU-system för riskkapital kan vara en 
drivkraft för tillväxt och sysselsättning. Parlamentet framhåller därför att man måste 
komma till rätta med de faktorer som ligger bakom å ena sidan obalansen mellan utbud 
och efterfrågan vad gäller riskkapital och å andra sidan tunna marknader.

7. Europaparlamentet understryker att förfarandena för att återfå moms över gränserna måste 
bli mindre byråkratiska och betungande för företag.


