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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

                                               
1 Digital Internal Market Study, IP/A/IMCO/ST/2011-04, juni 2011
2 Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999


