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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, valamint az állami kiadásokra az előttünk álló 
években várható hatására, a közvetlen adóztatásról át kell térni a közvetett adóztatásra;

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és adminisztratív megkötöttségek bonyolultsága miatt 
a vállalkozások a jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső piac kiteljesítése előtt álló 
akadálynak tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással vannak a kkv-kra;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a héakulcsok és a héával kapcsolatos adminisztratív 
eljárások számottevő adminisztratív terhet jelentenek az e-kereskedelem fejlődésére 
nézve; hangsúlyozza, hogy az e-kiskereskedők nehezebben tudják termékeiket és 
szolgáltatásaikat értékesíteni a többi tagállamban, és így az egységes piacban rejlő 
valódi lehetőségek kiaknázatlanul maradnak;

4. üdvözli a digitális belső piacról szóló tanulmányt1; felhívja a Bizottságot, hogy a kkv-
k adminisztratív terheinek csökkentése érdekében fokozza az elektronikus aláírások 
interoperabilitását, és vegye fontolóra az elektronikus aláírásról szóló irányelv2

felülvizsgálatát és kiterjesztését; 

5. üdvözli, hogy 2010-től kezdődően új elektronikus héa-visszatérítési rendszer került 
bevezetésre az Unión belül; felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2012 júliusáig 
tegyen jelentést a Parlamentnek az új rendszer működéséről, annak erősségeiről és 
hiányosságairól;

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének értelmében a tagállamoknak rendelkezniük
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban csökkenthessék a héakulcsokat. 

                                               
1 A digitális belső piac, IP/A/IMCO/ST/2011-04, 2011. június.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.).


