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Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de 
overheidsuitgaven, nopen tot een 
verschuiving van directe belastingheffing 
naar indirecte belastingheffing.

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

1. Merkt op dat door de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven 
en ook door de economische en financiële 
crisis die de EU treft, thans een
verschuiving gaande is van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing, hetgeen betekent dat de 
BTW inmiddels tot belangrijkste 
instrument geworden is voor het macro-
economisch beleid;

Or. pt
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Amendement 3
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

1. Onderstreept dat gezien de gevolgen die 
de vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
de meerwaarde van een verdere 
verschuiving van directe naar indirecte 
belastingheffing ter discussie staat; 
onderstreept evenwel dat zulke 
beslissingen over het fiscaal beleid nog 
steeds op nationaal niveau moeten worden 
genomen;

Or. en

Amendement 4
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de 
overheidsuitgaven, nopen tot een
verschuiving van directe belastingheffing 
naar indirecte belastingheffing.

1. Is zich bewust van de huidige tendens 
van verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing; onderstreept dat 
indirecte belastingheffing de armste 
mensen in de maatschappij in ongelijke 
mate treft.

Or. en

Amendement 5
Pascal Canfin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de 
overheidsuitgaven, nopen tot een 
verschuiving van directe belastingheffing 
naar indirecte belastingheffing.

1. Onderstreept dat indirecte 
belastingheffing geen vervanging kan zijn 
van directe belastingheffing, welke laatste 
moet berusten op het progressiebeginsel, 
dat geen uniforme tarieven en ontbreken 
van algemene geautomatiseerde 
informatieuitwisseling verdraagt.

Or. en

Amendement 6
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
ons huidige belastingstelsel voor zware 
opgaven kan stellen.

Or. da

Amendement 7
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 1. Onderstreept dat de negatieve gevolgen 
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vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

die de vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen zich ook zullen doen 
voelen in de staatsinkomsten uit de directe 
belastingen; acht daarom een solider en 
efficiënter BTW-stelsel voor de komende 
jaren des te meer noodzakelijk;

Or. en

Amendement 8
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

1. Onderstreept dat indirecte 
belastingheffing, en met name de BTW,
weliswaar een van de belangrijkste 
bronnen van eigen middelen voor de 
begroting van de Unie uitmaakt, maar dat 
het ook een onbillijke vorm van 
belastingheffing is wegens het bijzonder 
geringe herverdelingseffect; meent 
niettemin, gezien de gevolgen die de
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zou kunnen hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven,
dat eventuele vermindering van 
inkomsten als gevolg van een wijziging in 
de BTW-stelsels moet worden opgevangen 
met een evenzogrote toename van 
ontvangsten uit de directe belastingen, ter 
compensering van het inkomstentekort in 
de eigen middelen voor de EU-begroting.

Or. fr

Amendement 9
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing, maar is nochtans van 
mening dat de BTW-tarieven niet mogen 
stijgen.

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe 
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing, maar is nochtans van 
mening dat de BTW-tarieven niet mogen 
stijgen.

Or. lt

Amendement 11
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot een verschuiving van directe
belastingheffing naar indirecte 
belastingheffing.

1. Onderstreept dat de gevolgen die de 
vergrijzing van de samenleving in de 
komende jaren zal hebben voor de 
arbeidsmarkten, de spaar- en 
uitgavenpatronen en de overheidsuitgaven, 
nopen tot overweging van een 
verschuiving in de belastingheffing, naar 
bijvoorbeeld accijnzen, waar een laag 
tarief op een zeer brede grondslag kan 
worden toegepast.

Or. nl

Amendement 12
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) Onderstreept dat tegen de achtergrond 
van de economische en financiële crisis, 
de hervorming van het belastingstelsel een 
zo groot mogelijke bijdrage moet leveren 
aan realisering van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie.

Or. fr

Amendement 13
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. Dringt aan op de uitwerking van 
een groene BTW-strategie, gecentreerd 
rond verlaagde tarieven voor energie-
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efficiënte en milieuvriendelijke producten 
en diensten, als tegenwicht voor de 
oneerlijke mededinging die voortvloeit uit 
externe kosten die niet in de prijs van een 
goed of dienst terug te vinden zijn.

Or. en

Amendement 14
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. Is ernstig bezorgd over de bestaande 
BTW-fraude die zich binnen de Unie 
voordoet en die de goede werking van de 
interne markt ondergraaft, door het 
weglekken van 100 miljard euro per jaar;

Or. en

Amendement 15
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. Vraagt de Commissie om met 
voorstellen te komen ter oplossing van het 
probleem btw-fraude, zonder dat de goede 
werking van de interne markt of de fiscale 
soevereiniteit of de lidstaten wordt 
ondergraven;

Or. en
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Amendement 16
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. Vraagt de lidstaten de 
samenwerking tussen plaatselijke 
belastingkantoren te versterken om bij 
fraude sneller te kunnen optreden, door 
uitwisselen van informatie en bieden van 
wederzijdse hulp;

Or. en

Amendement 17
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige btw-
stelsel vaak ziet als een belemmering voor 
de voltooiing van de interne markt; wijst 
erop dat de bestaande btw-bepalingen in de 
handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's.

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve belasting ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige 
BTW-stelsel vaak ziet als een belemmering 
voor de voltooiing van de binnenmarkt; 
wijst erop dat de uiteenlopende aard van 
de bestaande btw-bepalingen in de handel 
binnen de EU dikwijls nadelig uitwerkt
voor het bedrijfsleven, en met name voor 
KMO's.

Or. pt

Amendement 18
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige btw-
stelsel vaak ziet als een belemmering voor 
de voltooiing van de interne markt; wijst 
erop dat de bestaande btw-bepalingen in de 
handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's.

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige 
btw-stelsel vaak ziet als een belemmering 
voor de voltooiing van de interne markt; 
wijst erop dat de bestaande btw-bepalingen 
in de handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's en merkt op dat 
doeltreffende maatregelen nodig zijn om 
de administratieve lasten die de BTW een 
onderneming bezorgt, te verminderen.

Or. lt

Amendement 19
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige btw-
stelsel vaak ziet als een belemmering voor 
de voltooiing van de interne markt; wijst 
erop dat de bestaande btw-bepalingen in de 
handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's.

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve belasting ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige 
BTW-stelsel soms ziet als een 
belemmering voor de voltooiing van de 
interne markt; wijst erop dat de bestaande 
btw-bepalingen in de handel binnen de EU 
dikwijls nadelig kan uitwerken voor 
KMO's.

Or. da

Amendement 20
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige btw-
stelsel vaak ziet als een belemmering voor 
de voltooiing van de interne markt; wijst 
erop dat de bestaande btw-bepalingen in de 
handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's.

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve belasting ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige 
BTW-stelsel vaak ziet als een belemmering 
voor de voltooiing van de interne markt; 
wijst erop dat de bestaande btw-bepalingen 
in de handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's. Dringt daarom 
aan op hervorming van de huidige regels 
die ondernemingen in de EU van een 
beter belastingklimaat kan verzekeren;

Or. en

Amendement 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige btw-
stelsel vaak ziet als een belemmering voor 
de voltooiing van de interne markt; wijst 
erop dat de bestaande btw-bepalingen in de 
handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's.

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige 
btw-stelsel vaak ziet als een belemmering 
voor de voltooiing van de interne markt; 
wijst erop dat de bestaande btw-bepalingen 
in de handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's. Vraagt de
Commissie eens na te denken over 
harmonisering van de regels inzake 
BTW-grondslagen en versterking van de 
administratieve samenwerking tussen de 
bevoegde nationale autoriteiten.

Or. fr

Amendement 22
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige btw-
stelsel vaak ziet als een belemmering voor 
de voltooiing van de interne markt; wijst 
erop dat de bestaande btw-bepalingen in de 
handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's.

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige 
btw-stelsel vaak ziet als een belemmering 
voor de voltooiing van de interne markt; 
wijst erop dat de bestaande btw-bepalingen 
in de handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's. Merkt op dat de 
openbare en de particuliere sector voor 
dezelfde transacties ook aan dezelfde 
BTW-tarieven onderworpen zouden 
moeten zijn.

Or. lt

Amendement 23
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige btw-
stelsel vaak ziet als een belemmering voor 
de voltooiing van de interne markt; wijst 
erop dat de bestaande btw-bepalingen in de 
handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's.

2. Onderstreept dat de complexiteit van de 
regels en de administratieve lasten ertoe 
leidt dat het bedrijfsleven het huidige 
btw-stelsel vaak ziet als een belemmering 
voor de voltooiing van de interne markt; 
wijst erop dat de bestaande btw-bepalingen 
in de handel binnen de EU dikwijls nadelig 
uitwerken voor KMO's. Merkt op dat de 
openbare en de particuliere sector voor 
dezelfde transacties ook aan dezelfde 
BTW-tarieven onderworpen zouden 
moeten zijn.

Or. lt
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Amendement 24
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Vraagt de Commissie na te denken 
over de invoering van standaard-modellen 
voor facturen in alle EU-talen om het 
voor ondernemingen gemakkelijker te 
maken op de interne markt zaken te doen;

Or. en

Amendement 25
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Onderstreept dat een 
fraudebestendig BTW-stelsel een eerste 
prioriteit moet zijn, gezien de kolossale 
verliezen die de lidstaten lijden, misschien 
wel tot een bedrag van 100 miljard euro. 
In het bijzonder moet de aandacht 
uitgaan naar de zogenoemde "carrousel"-
fraude. Herinnert aan de uitgebreide 
aanbevelingen in het verslag Bowles 
(A6-0312/2008) die nog steeds van waarde 
zijn en onverwijld dienen te worden 
opgevolgd.

Or. en

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Wijst erop dat het nieuwe 
BTW-stelsel grensoverschrijdende 
transacties dient aan te moedigen en 
daarmee aan de verdieping van de interne 
markt moet bijdragen; is van mening dat 
standaardisering op terrein van 
BTW-verplichtingen een beduidende 
meerwaarde zou opleveren; vraagt de 
Commissie daarom de mogelijkheid te 
bezien van een model-BTW-aangifte voor 
de EU, die in alle officiële talen 
beschikbaar is, of van een uitputtende lijst 
van alle gestandaardiseerde 
BTW-verplichtingen die door lidstaten 
kunnen worden opgelegd;

Or. en

Amendement 27
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. Onderstreept het belang van een 
uniforme benadering waar het gaat om de 
geldende vrijstellingsdrempels voor de 
BTW in de bijzondere regeling voor kleine 
ondernemingen, waarmee versnippering 
moet worden voorkomen; is van mening 
dat de mogelijkheid om 
grensoverschrijdende leveringen onder 
die bijzondere regeling te brengen, nader 
moeten worden onderzocht, zodat meer 
rekening wordt gehouden met de interne 
markt;

Or. en
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Amendement 28
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Wijst erop dat uiteenlopende btw-
percentages en administratieve procedures 
een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
vormen; benadrukt dat webwinkels grote 
moeite hebben om goederen en diensten in 
andere lidstaten te verkopen, zodat de 
mogelijkheden van de interne markt niet 
echt benut worden.

3. Acht het belangrijk dat gezorgd wordt 
voor convergentie tussen on-line en 
fysieke situaties, zodat er een einde komt 
aan de huidige discriminatie in de vorm 
van verschillende BTW-tarieven en 
gecompliceerde administratieve procedures 
die een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
vormen; benadrukt dat webwinkels enorme 
problemen ondervinden bij de verkoop 
van goederen en diensten in andere 
lidstaten, zodat de mogelijkheden van de 
interne markt niet echt benut worden.

Or. pt

Amendement 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Wijst erop dat uiteenlopende btw-
percentages en administratieve procedures 
een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
vormen; benadrukt dat webwinkels grote 
moeite hebben om goederen en diensten 
in andere lidstaten te verkopen, zodat de 
mogelijkheden van de interne markt niet 
echt benut worden.

3. Wijst erop dat uiteenlopende 
btw-percentages en administratieve 
procedures een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
vormen; onderstreept dat het belangrijk is 
dat fiscale belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten worden 
weggenomen; is van mening dat ten 
behoeve van die ondernemingen 
duidelijker BTW-bepalingen en 
aangifteverplichtingen moeten worden 
ingevoerd, zodat de aanpassingskosten 
beperkt blijven en het 
concurrentievermogen van het in de EU 
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gevestigde bedrijven beter wordt, zodat de 
mogelijkheden van de interne markt niet 
onbenut blijven;

Or. hu

Amendement 30
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Wijst erop dat uiteenlopende btw-
percentages en administratieve procedures 
een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
vormen; benadrukt dat webwinkels grote 
moeite hebben om goederen en diensten in 
andere lidstaten te verkopen, zodat de 
mogelijkheden van de interne markt niet 
echt benut worden.

3. Wijst erop dat uiteenlopende 
BTW-percentages en administratieve 
procedures een uitdaging voor de 
ontwikkeling van de e-handel kunnen 
vormen; benadrukt dat webwinkels grote 
moeite kunnen hebben om goederen en 
diensten in andere lidstaten te verkopen,
zodat de mogelijkheden van de interne 
markt niet echt benut worden.

Or. da

Amendement 31
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Wijst erop dat uiteenlopende btw-
percentages en administratieve procedures 
een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
vormen; benadrukt dat webwinkels grote 
moeite hebben om goederen en diensten in 
andere lidstaten te verkopen, zodat de 
mogelijkheden van de interne markt niet 
echt benut worden.

3. Wijst erop dat uiteenlopende 
btw-percentages en administratieve 
procedures een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
vormen; benadrukt dat webwinkels grote 
moeite hebben om goederen en diensten in 
andere lidstaten te verkopen, zodat de 
mogelijkheden van de interne markt niet 
echt benut worden. Beschouwt een 
maximale harmonisatie van de op de 
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interne markt geldende BTW-tarieven 
daarom als een doelstelling die zo snel 
mogelijk door de Raad dient te worden 
gerealiseerd;

Or. fr

Amendement 32
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Dringt aan op onderzoek en analyse van 
de mogelijkheden die er zijn om de BTW 
voor grensoverschrijdende elektronische 
transacties binnen de EU meer op één lijn 
te brengen, en om verlaging of vrijstelling 
van deze belasting te verlenen, zodat het 
Europese bedrijfsleven het volle potentieel 
van de e-handel kan benutten.

Or. es

Amendement 33
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is voorstander van volledige 
herziening van alle thans bestaande 
BTW-vrijstellingen om te bepalen in 
hoeverre zij van belang zijn voor of van 
invloed op de BTW-keten; onderstreept 
dat er verder moet worden gewerkt aan de 
coördinatie van BTW-vrijstellingen; 
dringt aan op grondige analyse van de 
nalevingskosten voor de KMO ten aanzien 
van grensoverschrijdende transacties in 
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goederen of diensten.

Or. en

Amendement 34
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat op EU-niveau een 
strategie moet worden uitgewerkt ter 
bestrijding van belastingontduiking rond 
de BTW in verband met de parallelle / 
informele economie, met als doel 
vervalsing van de concurrentie tussen 
ondernemingen te voorkomen, een gelijk 
speelveld te verkrijgen, en daarbij de 
fiscus voor zeer grote verliezen te 
behoeden, een en ander zonder inbreuk te 
maken op de arbeidswetgeving en de 
sociale wetgeving;

Or. pt

Amendement 35
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat er een algemene 
vrijstelling geldt voor luchtvervoer, die tot 
marktvervalsing leidt, en die zeer in het 
nadeel werkt van het railvervoer dat geen 
algemene vrijstelling geniet.

Or. en
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Amendement 36
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Pleit voor onderlinge aanpassing 
van de geldende BTW-tarieven voor 
online dan wel offline verkochte culturele 
goederen; meent dat een dergelijke 
aanpassing de ontwikkeling van de 
e-handel ten goede zou komen en aan de 
behoeften van de consument in de digitale 
maatschappij zou beantwoorden;

Or. en

Amendement 37
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Is van mening dat de 
administratieve procedures die 
BTW-plichtige ondernemingen moeten 
volgen, verder moeten worden 
geharmoniseerd, met name voor 
internationale transacties binnen de EU; 
is tevens van mening dat de mate van 
samenwerking tussen de belastingdiensten 
verder moet worden uitgebreid, met name 
op het punt van automatische overdracht 
van informatie;

Or. fr

Amendement 38
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Merkt op dat invoering van een 
alomvattend btw-stelsel de operationele 
kosten voor de gebruikers en de 
administratieve lasten voor de autoriteiten 
moet beperken, terwijl hierdoor ook kan 
worden opgetreden tegen fraude, 
belastingontduiking, criminaliteit en de 
daarmee gepaard gaande geldwasserij, die 
op internationale schaal een ernstige 
bedreiging vormen voor de maatschappij.

Or. lt

Amendement 39
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Merkt op dat invoering van een 
alomvattend btw-stelsel de operationele 
kosten voor de gebruikers en de 
administratieve lasten voor de autoriteiten 
moet beperken, terwijl hierdoor ook kan 
worden opgetreden tegen fraude, 
belastingontduiking, criminaliteit en de 
daarmee gepaard gaande geldwasserij, die 
op internationale schaal een ernstige 
bedreiging vormen voor de maatschappij.

Or. lt

Amendement 40
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. Merkt op dat BTW-fraude nog 
steeds een groot probleem is in de EU en 
een van de belangrijkste oorzaken van het 
verlies van naar schatting 
60 tot 100 miljard aan belastinginkomsten 
voor de Unie en de lidstaten, hetgeen aan 
een behoorlijke werking van de interne 
markt in de weg staat;

Or. fr

Amendement 41
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verwelkomt de studie over de Digitale 
Interne Markt; verzoekt de Commissie de 
interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te verbeteren en een 
herziening en uitbreiding van de Richtlijn 
elektronische handtekeningen te 
overwegen om de administratieve lasten 
voor KMO's te verlichten.

4. Verwelkomt de studie over de Digitale 
Interne Markt; verzoekt de Commissie de 
interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te verbeteren en een 
herziening en uitbreiding van de Richtlijn 
elektronische handtekeningen te 
overwegen om de administratieve lasten 
voor ondernemingen, vooral de KMO's, te 
verlichten.

Or. pt

Amendement 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verwelkomt de studie over de Digitale 
Interne Markt; verzoekt de Commissie de 

4. Verwelkomt de studie over de Digitale 
Interne Markt; verzoekt de Commissie de 
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interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te verbeteren en een 
herziening en uitbreiding van de Richtlijn 
elektronische handtekeningen te 
overwegen om de administratieve lasten 
voor KMO's te verlichten.

interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te verbeteren, teneinde een 
rechtskader tot stand te brengen voor 
erkenning van veilige elektronische 
certificatiesystemen, en een herziening en 
uitbreiding van de Richtlijn elektronische 
handtekeningen te overwegen om de 
administratieve lasten voor KMO's te 
verlichten. Onderstreept de noodzaak van 
wederzijdse erkenning van elektronische 
identificatie en authenticatie in de hele 
EU;

Or. hu

Amendement 43
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verwelkomt de studie over de Digitale
Interne Markt1; verzoekt de Commissie de 
interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te verbeteren en een 
herziening en uitbreiding van de Richtlijn 
elektronische handtekeningen2 te 
overwegen om de administratieve lasten 
voor KMO's te verlichten.

4. Verwelkomt de studie over de Digitale 
Interne Markt1; verzoekt de Commissie de 
interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te verbeteren en een 
herziening en uitbreiding van de Richtlijn 
elektronische handtekeningen2 te 
overwegen om de administratieve lasten 
voor KMO's te verlichten en daarbij tevens 
een afdoende mate van controle te 
behouden op de inning van de door alle 
ondernemers feitelijk verschuldigde 
bedragen;

Or. fr

Amendement 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. Waardeert het dat vanaf 2010 in de EU 
een nieuw elektronisch systeem voor 
teruggave van btw wordt ingevoerd; 
verzoekt de Commissie om het Parlement 
uiterlijk in juli 2012 verslag uit te brengen 
over de resultaten, de sterke en de zwakke 
punten van het nieuwe stelsel.

5. Waardeert het dat vanaf 2010 in de EU 
een nieuw elektronisch systeem voor 
teruggave van btw wordt ingevoerd;
verzoekt de Commissie om het Parlement 
uiterlijk in juli 2012 verslag uit te brengen 
over de resultaten, de sterke en de zwakke 
punten van het nieuwe stelsel.
Onderstreept dat de nieuwe regels steeds 
moeten worden geëvalueerd om zeker te 
zijn dat zij voldoende bescherming bieden 
tegen fraudepogingen.

Or. hu

Amendement 45
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Onderstreept dat de invoering, per 
1 januari 2015, van 'enkele loketten' voor 
de BTW belangrijk is, en stelt voor dat 
facturen op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd;

Or. pt

Amendement 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Dringt bij de Europese Commissie 
aan op herziening van Richtlijn 
2006/112/EG betreffende het 
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gemeenschappelijk stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde, waarbij de 
regelingen voor culturele goederen en 
diensten die online worden gedistribueerd 
aan een verlaagd BTW-tarief moeten 
worden onderworpen, zoals dat ook al 
geldt voor culturele goederen in 
'papierversie', teneinde de ontwikkeling 
van de snelgroeiende digitale sector te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 47
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren.

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een gedifferentieerd 
btw-tarief voor bepaalde sectoren vast te 
stellen vanwege nationale historische, 
economische, sociale, culturele of 
ecologische factoren.

Or. pt

Amendement 48
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-

6. Pleit voor afschaffing van alle 
vrijstellingen, en voor strakke inperking 
van verlaagde tarieven door hantering 
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tarief voor bepaalde sectoren vast te 
stellen ten einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische
factoren.

van duidelijke criteria voor verlagingen 
die sociaal of ecologisch te rechtvaardigen 
zijn. Tenzij de lidstaten de sociale of 
ecologische voordelen van verlaagde 
tarieven duidelijk kunnen aantonen 
moeten dergelijke tarieven worden 
uitgebannen.

Or. en

Amendement 49
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren.

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd dan wel 
verhoogd btw-tarief vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren.

Or. da

Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
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vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren.

vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren. Merkt op dat de lidstaten, om de 
doelmatigheid en neutraliteit van het 
BTW-stelsel te bewaren, de gronden voor 
de thans geldende BTW-vrijstellingen en 
verlaagde tarieven nog eens op hun 
merites moeten bezien en deze in de 
toekomst zo beperkt mogelijk moeten 
houden;

Or. en

Amendement 51
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische
factoren.

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel, en tevens gelet 
op de betere coördinatie van hun 
economisch beleid ter beperking van 
belastingconcurrentie, de mogelijkheid 
om een verlaagd btw-tarief voor bepaalde 
sectoren vast te stellen alleen mogen 
houden in het kader van een binnen de 
Raad en het Parlement afgestemd beleid, 
ten einde gemeenschappelijke 
doelstellingen op sociaal of ecologisch
terrein te realiseren.

Or. fr

Amendement 52
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6



PE469.966v01-00 28/33 AM\874380NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren.

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren. Merkt op dat BTW-vrijstellingen 
die worden toegepast in sectoren van 
algemeen belang en in andere sectoren 
bijdragen aan een beter nationaal beleid 
voor groei en werkgelegenheid.

Or. lt

Amendement 53
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren.

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren. Merkt op dat BTW-vrijstellingen 
die worden toegepast in sectoren van 
algemeen belang en in andere sectoren 
bijdragen aan een beter nationaal beleid 
voor groei en werkgelegenheid.

Or. lt
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Amendement 54
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Wijst erop dat de lidstaten op grond van 
het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid 
moeten houden om een verlaagd btw-tarief 
voor bepaalde sectoren vast te stellen ten 
einde Europese en nationale 
beleidsonderwerpen beter uit te voeren of 
vanwege nationale historische, 
economische, sociale of ecologische 
factoren.

6. Wijst erop dat de lidstaten voor 
onbeperkte tijd de mogelijkheid moeten 
krijgen om een verlaagd btw-tarief voor 
bepaalde sectoren te handhaven ten einde 
Europese en nationale beleidsonderwerpen 
beter uit te voeren of vanwege nationale 
historische, economische, sociale of 
ecologische factoren, op voorwaarde dat 
de interne markt hierdoor niet wordt 
vervalst.

Or. nl

Amendement 55
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Herinnert eraan dat de schepping 
van nieuwe eigen middelen als bepaling 
in het Verdrag van Lissabon is 
opgenomen, en verwelkomt het recente 
voorstel van de Commissie voor 
2014-2020 voor invoering van een BTW 
op Europees niveau als financieringsbron 
voor de EU-begroting;

Or. pt

Amendement 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Dringt aan op spoedige invoering 
van een verlaagd BTW-tarief voor 
culturele goederen en diensten die online 
worden gedistribueerd, om de 
ontwikkeling daarvan te bevorderen.

Or. fr

Amendement 57
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Onderstreept dat een betere 
coördinatie tussen de lidstaten nodig is 
terzake van de thans geldende 
BTW-vrijstellingen en lage tarieven, met 
het oog op een gelijk speelveld voor 
ondernemingen die over de grens zaken 
doen;

Or. en

Amendement 58
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Onderstreept dat de Commissie en 
de lidstaten, ter aanmoediging van nieuwe 
bedrijfsmodellen in de boekensector en 
stimulering van met name de digitale 
binnenmarkt, erop moeten toezien dat er 
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een consistent en boekenvriendelijk 
belastingbeleid wordt gevolgd ten aanzien 
van het boek, in welke vorm dan ook: in 
gedrukte, digitale of auditieve vorm; 
benadrukt dat een bepaalde inhoud de 
consument in elke vorm dezelfde culturele 
en educationele waarde kan bieden;

Or. en

Amendement 59
Gabriel Mato Adrover

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Is voorstander van handhaving van 
het verlaagde BTW-tarief voor de 
bloemen- en sierplantensector, zoals 
geregeld in artikel 122 van richtlijn 
2006/112/EG. Kenmerkend voor deze 
sector is immers de grote vraagelasticiteit, 
zodat een BTW-verhoging een zeer zware 
repercussies kan hebben op de inkomsten 
in deze sector, plus een grote weerslag op 
de werkgelegenheid.

Or. es

Amendement 60
Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Merkt tevens op dat de mogelijkheid 
om verlaagde BTW-tarieven toe te passen 
voor de tuinbouwsector (levende planten 
en producten van de bloementeelt), zoals 
geregeld in artikel 122 van Richtlijn 
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2006/112/EG, gehandhaafd moet blijven, 
omdat deze sector wordt gekenmerkt door 
een grote vraagelasticiteit.

Or. fr

Amendement 61
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. Meent dat een verordening een 
doelmatiger wetgevingsinstrument zou 
zijn dan een richtlijn voor een betere en 
consistentere toepassing van de 
BTW-voorschriften, waardoor ook het 
risico kleiner zou worden van dubbele 
belastingheffing of achterwege blijven 
van belastingheffing;

Or. en

Amendement 62
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. onderstreept dat er verbetering 
moet komen in de wijze van inning van de 
BTW, dat de bestaande instrumenten 
moeten worden aangescherpt en nieuwe 
instrumenten voor de bestrijding van 
BTW-fraude moeten worden ontworpen; 
beschouwt IT-instrumenten als zeer 
bruikbaar in dit opzicht;

Or. en
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