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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι, δεδομένου του αντικτύπου της γήρανσης των κοινωνιών στις 
αγορές εργασίας, των προτύπων αποταμίευσης και κατανάλωσης και των δημοσίων 
οικονομικών κατά τα επόμενα έτη, πρέπει να υπάρξει μεταστροφή από την άμεση 
στην έμμεση φορολόγηση·

2. τονίζει ότι οι επιχειρήσεις συχνά θεωρούν το ισχύον σύστημα ΦΠΑ ως εμπόδιο για 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς εξαιτίας των σύνθετων κανόνων και των 
διοικητικών περιορισμών· επισημαίνει ότι οι ισχύουσες διατάξεις σε θέματα ΦΠΑ για 
το εμπόριο εντός της ΕΕ τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ·

3. επισημαίνει ότι οι διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ και οι διοικητικές διαδικασίες 
αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου· τονίζει 
ότι οι έμποροι λιανικής στο διαδίκτυο αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να μην 
αξιοποιείται το πραγματικό δυναμικό της ενιαίας αγοράς·

4. χαιρετίζει την έρευνα περί ψηφιακής εσωτερικής αγοράς1· καλεί την Επιτροπή να 
βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αναθεώρησης και διεύρυνσης της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές2 με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι από το 2010 τέθηκε σε ισχύ το νέο ηλεκτρονικό σύστημα 
επιστροφών ΦΠΑ εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο μέχρι τον Ιούλιο του 2012 σχετικά με τα αποτελέσματα, τα θετικά 
σημεία και τις αδυναμίες του νέου συστήματος·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρούν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 
σε ορισμένους τομείς για την καλύτερη εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών ή για εθνικούς ιστορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς 
λόγους.
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1 Έρευνα περί ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, IP/A/IMCO/ST/2011-04, Ιούνιος 2011
2 Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999


