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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, i betragtning af de aldrende samfunds følger for arbejdsmarkeder, 
opsparings- og forbrugsmønstre samt offentlige udgifter i de kommende år, at det er 
nødvendigt at gå fra direkte beskatning til indirekte beskatning;

2. understreger, at virksomheder som følge af kompleksiteten af regler og administrative 
byrder ofte betragter det aktuelle momssystem som en hindring for gennemførelsen af 
det indre marked; noterer sig, at de nuværende momsregler for samhandelen inden for 
EU har en tendens til at reflektere negativt på SMV'er;

3. bemærker, at forskellige momssatser og administrative procedurer er en stor 
belastning for udviklingen af e-handel; understreger, at e-detailhandlere har sværere 
ved at sælge varer og tjenesteydelser i andre medlemsstater, hvilket fører til 
manglende udnyttelse af det indre markeds fulde potentiale;

4. glæder sig over undersøgelsen af det digitale indre marked1; opfordrer Kommissionen 
til at forbedre interoperabiliteten af elektroniske signaturer og til at overveje en 
revision og udvidelse af direktivet om elektroniske signaturer2 med henblik på at 
mindske de administrative byrder for SMV'er;

5. glæder sig over, at der fra 2010 er indført en ny elektronisk momsrefusionsordning 
inden for EU; opfordrer Kommissionen til senest i juli 2012 at aflægge beretning til 
Parlamentet om resultater, styrker og svagheder ved den nye ordning;

6. bemærker, at i henhold til subsidiaritetsprincippet bør medlemsstaterne bevare deres 
mulighed for at træffe beslutning om lavere moms i visse sektorer for bedre at kunne 
gennemføre europæiske og nationale politikker eller på grundlag af nationale 
historiske, økonomiske, sociale eller miljømæssige faktorer.

                                               
1 Digital Internal Market Study, IP/A/IMCO/ST/2011-04, June 2011.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999.


