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Tarkistus 1
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
ottaen huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
ottaen huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. panee merkille, että koska väestön
ikääntyminen vaikuttaa työmarkkinoihin, 
säästö- ja kulutustottumuksiin sekä 
julkisiin menoihin tulevina vuosina ja 
koska EU:ssa on vallalla talous- ja 
rahoituskriisi, parhaillaan on käynnissä 
siirtyminen välittömästä verotuksesta 
välilliseen verotukseen, mikä merkitsee, 
että alv on nyt makrotalouspolitiikan 
avainväline;

Or. pt

Tarkistus 3
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
ottaen huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. korostaa, että koska väestön
ikääntyminen vaikuttaa työmarkkinoihin, 
säästö- ja kulutustottumuksiin sekä 
julkisiin menoihin tulevina vuosina
käydään keskustelua välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
siirtymisen lisäarvosta; korostaa 
kuitenkin, että näiden veropolitiikkaa 
koskevien päätösten olisi säilyttävä 
kansallisina;

Or. en

Tarkistus 4
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen ottaen 
huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. on tietoinen nykysuuntauksesta siirtyä 
välittömästä verotuksesta välilliseen 
verotukseen; korostaa, että välillinen 
verotus vaikuttaa epätasa-arvoisesti 
yhteiskunnan köyhimpiin ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 5
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
ottaen huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 

1. korostaa, että välillinen verotus ei ole 
välittömän verotuksen korvike ja että 
välittömän verotuksen on perustuttava 
progressiivisuuden periaatteeseen, jolle 
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kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

kiinteät maksut ja yleisen automaattisen 
tiedonvaihdon puute ovat haitallisia;

Or. en

Tarkistus 6
Christel Schaldemose

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
ottaen huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. korostaa, että väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina voivat asettaa 
haasteita nykyiselle verorakenteellemme;

Or. da

Tarkistus 7
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
ottaen huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. korostaa, että väestön ikääntymisen
negatiiviset vaikutukset työmarkkinoihin, 
säästö- ja kulutustottumuksiin sekä 
julkisiin menoihin vaikuttavat 
todennäköisesti myös välittömästä 
verotuksesta saataviin julkisiin tuloihin; 
katsoo siksi, että tulevina vuosina
tarvitaan entistäkin enemmän vankkaa ja 
tehokasta alv-järjestelmää;

Or. en
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Tarkistus 8
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen 
ottaen huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. korostaa, että vaikka välillinen verotus 
– ja erityisesti alv – on yksi tärkeimmistä 
unionin talousarvion omien varojen 
lähteistä, on se epäoikeudenmukainen 
verotusmuoto sen erityisen matalan 
uudelleenjakovaikutuksen vuoksi; katsoo 
kuitenkin, että koska väestön 
ikääntyminen voi vaikuttaa
työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina, alv-
järjestelmiin tehtyjen muutosten 
aiheuttamia vähennyksiä julkisissa 
tuloissa olisi tasapainotettava vastaavalla 
lisäyksellä välittömiin verotuloihin, jotta 
voidaan korjata EU:n talousarvion omien 
varojen tulojen alijäämää;

Or. fr

Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen ottaen 
huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen ottaen 
huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina, mutta katsoo, 
että alv-kantoja ei olisi kuitenkaan 
nostettava;

Or. lt
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Tarkistus 10
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen ottaen 
huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen ottaen 
huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina, mutta katsoo, 
että alv-kantoja ei olisi kuitenkaan 
nostettava;

Or. lt

Tarkistus 11
Toine Manders

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta siirtyä välittömästä 
verotuksesta välilliseen verotukseen ottaen 
huomioon väestön ikääntymisen 
vaikutukset työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

1. korostaa tarvetta harkita siirtymistä 
verotuksessa esimerkiksi valmisteveroon, 
jossa voitaisiin hyvin laajalti soveltaa 
matalaa verokantaa, ottaen huomioon 
väestön ikääntymisen vaikutukset 
työmarkkinoihin, säästö- ja 
kulutustottumuksiin sekä julkisiin 
menoihin tulevina vuosina;

Or. nl

Tarkistus 12
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että talous- ja 
rahoituskriisin yhteydessä 
verouudistuksella olisi pyrittävä tukemaan 
mahdollisimman paljon Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista;

Or. fr

Tarkistus 13
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa laatimaan vihreän alv-
strategian, jossa keskitytään 
energiatehokkaiden ja 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palvelujen alennettuihin verokantoihin 
sekä tasapainotetaan epäreilua kilpailua, 
joka on seurausta ulkoisvaikutuksista, 
joita ei huomioida tuotteen tai palvelun 
hinnassa;

Or. en

Tarkistus 14
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on syvästi huolissaan unionissa 
nykyisin tehtävistä alv-petoksista, jotka 
vesittävät sisämarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa 100 miljardin 
euron jokavuotisella vuodolla;
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Or. en

Tarkistus 15
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää komissiota esittämään 
ehdotuksia alv-petoksia koskevan 
ongelman ratkaisemiseksi siten, ettei 
sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa eikä jäsenvaltioiden 
verotuksellista itsemääräämisoikeutta 
vesitetä;

Or. en

Tarkistus 16
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pyytää jäsenvaltioita lisäämään 
paikallisten verovirastojen välistä 
yhteistyötä, jotta petostapauksissa voidaan 
toimia nopeammin vaihtamalla tietoa ja 
antamalla vastavuoroista apua;

Or. en

Tarkistus 17
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi;
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin;

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi;
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavien alv-
järjestelyjen vaihteleva luonne vaikuttaa
usein kielteisesti yrityksiin ja erityisesti pk-
yrityksiin;

Or. pt

Tarkistus 18
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin;

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin, ja toteaa, että on toteutettava 
tehokkaita toimenpiteitä arvonlisäveron 
yrityksille asettaman hallinnollisen 
rasitteen vähentämiseksi;

Or. lt

Tarkistus 19
Christel Schaldemose

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin;

2. painottaa, että jotkut yritykset pitävät 
alv-järjestelmää esteenä sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamiselle sääntöjen 
monimutkaisuuden ja hallinnollisten 
rajoitusten vuoksi; huomauttaa, että 
unionin sisäisiin liiketoimiin nykyisin 
sovellettavat alv-järjestelyt voivat 
vaikuttaa kielteisesti pk-yrityksiin;

Or. da

Tarkistus 20
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin;

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rasitteiden vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin; kehottaa siksi uudistamaan 
nykyiset säännöt, millä varmistettaisiin 
EU:n yrityksille parempi veroympäristö;

Or. en

Tarkistus 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin;

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin; kehottaa Euroopan komissiota 
harkitsemaan alv-määräytymisperusteita 
koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista 
ja hallinnollisen yhteistyön vahvistamista 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välillä;

Or. fr

Tarkistus 22
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin;

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin; toteaa, että julkiseen ja 
yksityiseen sektoriin olisi sovellettava 
samoja alv-kantoja samassa toiminnassa;

Or. lt

Tarkistus 23
Juozas Imbrasas
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin;

2. painottaa, että yritykset pitävät alv-
järjestelmää usein esteenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle 
sääntöjen monimutkaisuuden ja 
hallinnollisten rajoitusten vuoksi; 
huomauttaa, että unionin sisäisiin 
liiketoimiin nykyisin sovellettavat alv-
järjestelyt vaikuttavat usein kielteisesti pk-
yrityksiin; toteaa, että julkiseen ja 
yksityiseen sektoriin olisi sovellettava 
samoja alv-kantoja samassa toiminnassa;

Or. lt

Tarkistus 24
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää komissiota harkitsemaan 
sellaisen laskujen standardoidun mallin 
käyttöönottoa kaikilla EU-kielillä, joka 
helpottaisi yritysten toimintaa 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 25
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää 
suojata alv-järjestelmä petoksilta 



PE469.966v01-00 14/31 AM\874380FI.doc

FI

jäsenvaltioiden valtavien, mahdollisesti 
100 miljardiin euroon nousevien 
tappioiden vuoksi; katsoo, että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
karusellipetoksiin; palauttaa mieliin 
Bowlesin mietintöön (A6-0312/2008) 
sisältyvät yksityiskohtaiset ehdotukset, 
jotka ovat edelleen päteviä ja jotka olisi
pantava viipymättä täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 26
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että uuden alv-
järjestelmän olisi kannustettava 
rajatylittävään kauppaan ja täten 
myötävaikutettava sisämarkkinoiden 
syventämiseen; katsoo, että standardointi 
alv-velvoitteiden alalla merkitsisi 
huomattavaa lisäarvoa; kehottaa siksi 
komissiota tutkimaan mahdollisuutta 
luoda EU:ssa standardisoitu alv-ilmoitus, 
joka on saatavilla kaikilla virallisilla 
kielillä, tai mahdollisuutta laatia 
tyhjentävä luettelo standardoiduista alv-
velvoitteista, joita jäsenvaltiot voivat 
asettaa;

Or. en

Tarkistus 27
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että on tärkeää käyttää 
yhdenmukaista lähestymistapaa 
pienyrityksien erityisjärjestelyjen nojalla 
alv-vapautuksiin sovellettaviin kynnyksiin 
sirpaloitumisen estämiseksi; katsoo, että 
olisi tarkasteltava mahdollisuutta kattaa 
rajatylittävät toimitukset tämän 
erityisjärjestelyn nojalla, jotta 
sisämarkkinat otettaisiin paremmin 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 28
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että erilaiset alv-kannat ja 
hallinnolliset menettelyt vaikeuttavat 
suuresti sähköisen kaupankäynnin 
kehittymistä; korostaa, että sähköisillä 
vähittäismyyjillä on suuria vaikeuksia 
myydä tuotteitaan ja palvelujaan muissa 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi 
sisämarkkinoiden todelliset mahdollisuudet 
jäävät käyttämättä;

3. uskoo, että on tärkeää varmistaa 
sähköisen ja fyysisen 
kaupankäyntiympäristön välinen 
lähentyminen, jotta poistetaan 
tämänhetkiset syrjivät, erilaiset alv-kannat 
ja monimutkaiset hallinnolliset menettelyt,
jotka vaikeuttavat suuresti sähköisen 
kaupankäynnin kehittymistä; korostaa, että 
sähköisillä vähittäismyyjillä on valtavia 
vaikeuksia myydä tuotteitaan ja 
palvelujaan muissa jäsenvaltioissa, minkä 
vuoksi sisämarkkinoiden todelliset 
mahdollisuudet jäävät käyttämättä;

Or. pt

Tarkistus 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että erilaiset alv-kannat ja 
hallinnolliset menettelyt vaikeuttavat 
suuresti sähköisen kaupankäynnin 
kehittymistä; korostaa, että sähköisillä 
vähittäismyyjillä on suuria vaikeuksia 
myydä tuotteitaan ja palvelujaan muissa 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi 
sisämarkkinoiden todelliset mahdollisuudet 
jäävät käyttämättä;

3. huomauttaa, että erilaiset alv-kannat ja 
hallinnolliset menettelyt vaikeuttavat 
suuresti sähköisen kaupankäynnin 
kehittymistä; korostaa, että on tärkeää 
poistaa rajatylittävää toimintaa haittaavia 
veroesteitä; katsoo, että näille yrityksille 
olisi laadittava selkeämmät alv-säännöt ja 
alv-raportointivelvoitteet 
mukauttamiskustannusten rajoittamiseksi 
ja EU:hun sijoittuneiden yritysten 
kilpailukyvyn parantamiseksi, jotta
sisämarkkinoiden todelliset mahdollisuudet 
eivät jää käyttämättä;

Or. hu

Tarkistus 30
Christel Schaldemose

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että erilaiset alv-kannat ja 
hallinnolliset menettelyt vaikeuttavat 
suuresti sähköisen kaupankäynnin 
kehittymistä; korostaa, että sähköisillä 
vähittäismyyjillä on suuria vaikeuksia 
myydä tuotteitaan ja palvelujaan muissa 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi 
sisämarkkinoiden todelliset mahdollisuudet 
jäävät käyttämättä;

3. huomauttaa, että erilaiset alv-kannat ja 
hallinnolliset menettelyt voivat olla haaste
sähköisen kaupankäynnin kehittymiselle; 
korostaa, että sähköisillä vähittäismyyjillä 
voi olla suuria vaikeuksia myydä 
tuotteitaan ja palvelujaan muissa 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi 
sisämarkkinoiden todelliset mahdollisuudet 
jäävät käyttämättä;

Or. da

Tarkistus 31
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että erilaiset alv-kannat ja 
hallinnolliset menettelyt vaikeuttavat 
suuresti sähköisen kaupankäynnin 
kehittymistä; korostaa, että sähköisillä 
vähittäismyyjillä on suuria vaikeuksia 
myydä tuotteitaan ja palvelujaan muissa 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi 
sisämarkkinoiden todelliset mahdollisuudet 
jäävät käyttämättä;

3. huomauttaa, että erilaiset alv-kannat ja 
hallinnolliset menettelyt vaikeuttavat 
suuresti sähköisen kaupankäynnin 
kehittymistä; korostaa, että sähköisillä 
vähittäismyyjillä on suuria vaikeuksia 
myydä tuotteitaan ja palvelujaan muissa 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi 
sisämarkkinoiden todelliset mahdollisuudet 
jäävät käyttämättä; katsoo siksi, että 
neuvoston tavoitteena pitäisi olla 
sisämarkkinoilla sovellettavien alv-
kantojen mahdollisimman laaja 
yhdenmukaistaminen niin pian kuin 
mahdollista;

Or. fr

Tarkistus 32
Pablo Arias Echeverría

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa tutkimaan ja analysoimaan 
mahdollisuuksia, joita on alv:n 
yhdenmukaistamiseksi rajatylittävässä 
sähköisessä kaupassa EU:ssa ja tämän 
veron laskemiseksi ja siitä 
vapauttamiseksi, jotta eurooppalaiset 
yritykset voivat hyötyä sähköisen 
kaupankäynnin tarjoamasta koko 
potentiaalista;

Or. es

Tarkistus 33
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tukee kaikkien nykyisten alv-
vapautusten täydellistä tarkistamista, jotta 
voidaan määrittää niiden relevanssi ja 
vaikutus alv-ketjuun; korostaa, että alv-
vapauksia koskevien toimien 
koordinointia on lisättävä; kehottaa 
analysoimaan perusteellisesti vaatimusten 
noudattamisesta pk-yrityksille aiheutuvia 
kustannuksia tavaroiden ja palvelujen 
rajatylittävässä kaupassa;

Or. en

Tarkistus 34
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU-tasolla on 
kehitettävä strategia, jolla torjutaan 
arvonlisäveroon liittyvää veronkiertoa 
rinnakkaistaloudessa / epävirallisessa 
taloudessa ja jonka tavoitteena on estää 
kilpailun vääristyminen yritysten välillä ja 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset samalla kun estetään 
valtiolle aiheutuvat suuret tappiot ja 
sosiaali- ja työlainsäädännön rikkominen;

Or. pt

Tarkistus 35
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että lentomatkustaminen 
on vapautettu yleisesti arvonlisäverosta, 
mikä johtaa markkinoiden vääristymiseen 
ja haittaa erityisesti 
rautatiematkustamista, johon ei sovelleta 
yleistä vapautusta;

Or. en

Tarkistus 36
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa yhdenmukaistamaan 
verkossa ja muulla tavoin myytyihin 
kulttuurituotteisiin sovellettavat alv-
kannat; katsoo, että tämä 
yhdenmukaistaminen tukisi sähköisen 
kaupankäynnin kehittymistä ja vastaisi 
kuluttajien tarpeisiin digitaalisessa 
yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 37
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että yritysten, joiden 
toimintaan sovelletaan arvonlisäveroa, 
hallinnollisten menettelyjen 
yhdenmukaistamista olisi täydennettävä 
erityisesti unionissa tehtävän 
kansainvälisen kaupan osalta; katsoo 
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myös, että veroviranomaisten välistä 
yhteistyötä olisi laajennettava edelleen 
erityisesti automaattisen tiedonvaihdon 
osalta;

Or. fr

Tarkistus 38
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että yleisen alv-järjestelmän 
luomisella olisi vähennettävä käyttäjien 
toimintakustannuksia ja viranomaisten 
hallinnollisia kustannuksia ja että tämän 
pitäisi mahdollistaa petosten, 
veronkierron, rikosten ja niihin liittyvän 
rahanpesun estäminen, sillä ne ovat 
vakava uhka yhteiskunnalle 
maailmanlaajuisesti;

Or. lt

Tarkistus 39
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että yleisen alv-järjestelmän 
luomisella olisi vähennettävä käyttäjien 
toimintakustannuksia ja viranomaisten 
hallinnollisia kustannuksia ja että tämän 
pitäisi mahdollistaa petosten, 
veronkierron, rikosten ja niihin liittyvän 
rahanpesun estäminen, sillä ne ovat 
vakava uhka yhteiskunnalle 
maailmanlaajuisesti;
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Or. lt

Tarkistus 40
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille, että alv-petokset ovat 
edelleen suuri ongelma Euroopan 
unionissa ja unionin ja jäsenvaltioiden 
60–100 miljardin verotulomenetysten yksi 
päälähde, mikä haittaa sisämarkkinoiden 
sujuvaa toimintaa;

Or. fr

Tarkistus 41
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä tutkimusta sähköisistä 
sisämarkkinoista; kehottaa komissiota 
parantamaan sähköisten allekirjoitusten 
yhteentoimivuutta ja harkitsemaan 
sähköisestä allekirjoituksesta annetun 
direktiivin tarkistamista ja laajentamista, 
jotta pk-yritysten hallinnollisia rasitteita 
voidaan vähentää;

4. pitää myönteisenä tutkimusta sähköisistä 
sisämarkkinoista; kehottaa komissiota 
parantamaan sähköisten allekirjoitusten 
yhteentoimivuutta ja harkitsemaan 
sähköisestä allekirjoituksesta annetun 
direktiivin tarkistamista ja laajentamista, 
jotta yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
hallinnollisia rasitteita voidaan vähentää;

Or. pt

Tarkistus 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä tutkimusta sähköisistä 
sisämarkkinoista; kehottaa komissiota 
parantamaan sähköisten allekirjoitusten 
yhteentoimivuutta ja harkitsemaan 
sähköisestä allekirjoituksesta annetun 
direktiivin tarkistamista ja laajentamista, 
jotta pk-yritysten hallinnollisia rasitteita 
voidaan vähentää;

4. pitää myönteisenä tutkimusta sähköisistä 
sisämarkkinoista; kehottaa komissiota 
parantamaan sähköisten allekirjoitusten 
yhteentoimivuutta, jotta luodaan 
oikeudellinen kehys varmojen sähköisten 
todistusjärjestelmien tunnustamiselle, ja 
harkitsemaan sähköisestä allekirjoituksesta 
annetun direktiivin tarkistamista ja 
laajentamista, jotta pk-yritysten 
hallinnollisia rasitteita voidaan vähentää;
painottaa, että sähköinen tunnistaminen 
ja varmentaminen olisi otettava käyttöön 
koko EU:ssa;

Or. hu

Tarkistus 43
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä tutkimusta sähköisistä 
sisämarkkinoista1; kehottaa komissiota 
parantamaan sähköisten allekirjoitusten 
yhteentoimivuutta ja harkitsemaan 
sähköisestä allekirjoituksesta annetun 
direktiivin2 tarkistamista ja laajentamista, 
jotta pk-yritysten hallinnollisia rasitteita 
voidaan vähentää;

4. pitää myönteisenä tutkimusta sähköisistä 
sisämarkkinoista1; kehottaa komissiota 
parantamaan sähköisten allekirjoitusten 
yhteentoimivuutta ja harkitsemaan 
sähköisestä allekirjoituksesta annetun 
direktiivin2 tarkistamista ja laajentamista, 
jotta pk-yritysten hallinnollisia rasitteita 
voidaan vähentää samalla kun säilytetään 
kaikkien toimijoiden tällä hetkellä velkaa 
olevien summien keräämistä koskevan 
valvonnan tyydyttävä taso;

Or. fr

Tarkistus 44
Ildikó Gáll-Pelcz
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä, että vuonna 2010 
EU:ssa otettiin käyttöön uusi sähköinen 
alv-hyvitysjärjestelmä; kehottaa komissiota 
raportoimaan parlamentille viimeistään 
heinäkuussa 2012 uuden järjestelmän 
tuloksista, vahvuuksista ja heikkouksista;

5. pitää myönteisenä, että vuonna 2010 
EU:ssa otettiin käyttöön uusi sähköinen 
alv-hyvitysjärjestelmä; kehottaa komissiota 
raportoimaan parlamentille viimeistään 
heinäkuussa 2012 uuden järjestelmän 
tuloksista, vahvuuksista ja heikkouksista;
korostaa, että uusia sääntöjä on aina 
tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne 
antavat asianmukaisen suojan 
petosyrityksiä vastaan;

Or. hu

Tarkistus 45
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää luoda 
1. tammikuuta 2015 mennessä alv:tä 
koskeva palvelupiste, ja ehdottaa laskujen 
standardointia EU:n tasolla;

Or. pt

Tarkistus 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
annettua direktiiviä 2006/112/EY verkossa 
välitettäviä kulttuurituotteita ja -palveluja 
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koskevien järjestelyjen muuttamiseksi 
ottamalla käyttöön alennetun alv-kannan, 
koska näin tehdään jo paperiversiona 
toimitettavien kulttuurituotteiden 
tapauksessa, jotta edistettäisiin 
voimakkaasti kasvavan digitaalialan 
kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 47
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta 
unionin ja jäsenvaltioiden politiikat 
voidaan panna paremmin täytäntöön, tai
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse erilaisista 
arvonlisäverokannoista tietyillä aloilla 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai 
ympäristötekijöiden perusteella.

Or. pt

Tarkistus 48
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
päättää itse arvonlisäveron alentamisesta 
tietyillä aloilla, jotta unionin ja 
jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 

6. kehottaa poistamaan kaikki 
vapautukset ja alennettujen kantojen 
tiukan muotoilun vahvistamalla selkeät 
kriteerit sosiaalisesti tai ympäristöllisesti 
oikeutetuille vähennyksille; katsoo, että 
jos jäsenvaltiot eivät kykene selvästi 
osoittamaan alennettujen kantojen
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kansallishistoriallisten, taloudellisten,
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

sosiaalisia tai ympäristöetuja, nämä 
kannat kielletään.

Or. en

Tarkistus 49
Christel Schaldemose

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tai korottamisesta, jotta 
unionin ja jäsenvaltioiden politiikat 
voidaan panna paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

Or. da

Tarkistus 50
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella; huomauttaa, että alv-
järjestelmän tehokkuuden ja 
neutraalisuuden turvaamiseksi 
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jäsenvaltioiden olisi arvioitava uudelleen 
nykyisin sovellettavien alv-vapautuksien 
ja alennettujen kantojen perusteita ja 
rajoitettava niitä mahdollisimman paljon 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 51
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan 
panna paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti – samalla kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkojen parempi koordinointi 
verokilpailun rajoittamiseksi –
jäsenvaltioilla olisi oltava ainoastaan
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla osana 
neuvostossa ja parlamentissa yhteistyössä 
sovittua politiikkaa, jotta saavutetaan 
yhteiset tavoitteet sosiaali- tai 
ympäristöaloilla.

Or. fr

Tarkistus 52
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 
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kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella; huomauttaa, että 
yleishyödyllisillä ja muilla aloilla 
sovellettavat alv-vapautukset auttavat 
parantamaan kasvua ja työllisyyttä 
koskevaa kansallista politiikkaa.

Or. lt

Tarkistus 53
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden
perusteella.

6. huomauttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus päättää itse arvonlisäveron 
alentamisesta tietyillä aloilla, jotta unionin 
ja jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella; huomauttaa, että 
yleishyödyllisillä ja muilla aloilla 
sovellettavat alv-vapautukset auttavat 
parantamaan kasvua ja työllisyyttä 
koskevaa kansallista politiikkaa.

Or. lt

Tarkistus 54
Toine Manders

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus

6. huomauttaa, että jäsenvaltioilla olisi 
oltava rajoittamattoman ajan
mahdollisuus säilyttää alennetut 
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päättää itse arvonlisäveron alentamisesta
tietyillä aloilla, jotta unionin ja 
jäsenvaltioiden politiikat voidaan panna 
paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella.

arvonlisäverokannat tietyillä aloilla, jotta 
unionin ja jäsenvaltioiden politiikat 
voidaan panna paremmin täytäntöön, tai 
kansallishistoriallisten, taloudellisten, 
sosiaalisten tai ympäristötekijöiden 
perusteella sillä ehdolla, että tällä ei 
aiheuteta sisämarkkinoiden vääristymistä.

Or. nl

Tarkistus 55
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että uusien omien varojen 
luomisesta on määrätty Lissabonin 
sopimuksella, ja pitää tervetulleena 
komission tuoretta ehdotusta vuosille 
2014–2020 Euroopan tason 
arvonlisäveron käyttöönotosta EU:n 
talousarvion rahoituslähteenä;

Or. pt

Tarkistus 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa ottamaan kiireellisesti 
käyttöön alennetun alv-kannan verkossa 
toimitetuille kulttuurituotteille ja 
-palveluille niiden kehittämiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 57
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
koordinoitava keskenään paremmin 
sovellettavia alv-vapautuksia ja 
alennettuja verokantoja, jotta taataan 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
rajatylittävää liiketoimintaa harjoittaville 
yrityksille;

Or. en

Tarkistus 58
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että uusiin 
liiketoimintamalleihin kannustamiseksi 
kirja-alalla ja erityisesti digitaalisten 
sisämarkkinoiden edistämiseksi komission 
ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kirjoihin sovelletaan johdonmukaista ja 
kirjaystävällistä veropolitiikkaa 
riippumatta kirjojen formaatista: 
painettu, sähköinen tai äänikirja; 
korostaa, että sisältö antaa kaikissa 
formaateissa kuluttajille samat kulttuuriin 
ja opetukseen liittyvät edut;

Or. en

Tarkistus 59
Gabriel Mato Adrover
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. puoltaa, että kukkien ja 
koristekasvien alalla säilytetään alennetut 
alv-kannat direktiivin 2006/112/EY 
122 artiklan mukaisesti; katsoo, että tälle 
alalle on ominaista korkea kysyntäjousto, 
joten arvonlisäveron nostamisella voisi 
olisi hyvin vakavia seurauksia alan 
myyntituloihin ja työllisyyteen.

Or. es

Tarkistus 60
Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee myös merkille, että 
mahdollisuus soveltaa alennettuja alv-
kantoja olisi säilytettävä puutarha-alalla 
(elävät kasvit ja muut 
kukkaviljelytuotteet) direktiivin 
2006/112/EY 122 artiklan mukaisesti, 
koska alalle on ominaista korkea 
kysynnän hintajousto.

Or. fr

Tarkistus 61
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo myös, että asetus olisi 
direktiiviä tehokkaampi oikeudellinen 
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väline, jolla varmistetaan alv-sääntöjen 
parempi ja yhdenmukaisempi 
soveltaminen ja jolla alennettaisiin myös 
kaksinkertaista verotusta tai verottamatta 
jättämistä;

Or. en

Tarkistus 62
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa, että arvonlisäveron 
keräämisjärjestelmiä on parannettava, 
nykyisiä välineitä tehostettava ja 
kehitettävä uusia alv-petosten 
torjumiseksi; katsoo, että tietotekniikan 
välineet voisivat olla hyödyllisiä tässä 
yhteydessä.

Or. en


