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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja premakniti k neposrednemu;

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi kompleksnosti pravil in upravnih omejitev sedanji 
sistem DDV večkrat ovira za konkurenco na notranjem trgu; opozarja, da sedanja 
ureditev v zvezi z DDV za trgovino znotraj EU negativno vpliva na mala in srednja 
podjetja;

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV in upravni postopki zanj huda ovira za razvoj e-
trgovine; poudarja, da ima e-maloprodaja velike težave pri prodaji blaga in storitev v 
drugih državah članicah, zato so dejanske možnosti na enotnem trgu neizkoriščene;

4. pozdravlja raziskavo o digitalnem notranjem trgu1; poziva Komisijo, naj izboljša 
medobratovalnost elektronskih podpisov in premisli o reviziji in podaljšanju 
veljavnosti direktive o elektronskem podpisu2, da bi zmanjšala upravno obremenitev 
za mala in srednja podjetja;

5. odobrava, da je od leta 2010 v EU vzpostavljen nov elektronski sistem vračila DDV; 
poziva Komisijo, naj najkasneje julija 2012 poroča Parlamentu o rezultatih, prednostih 
in slabostih novega sistema;

6. ugotavlja, da bi morale države članice v skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi bolje 
izvajali evropske in nacionalne politike ali na podlagi nacionalnih zgodovinskih, 
gospodarskih, socialnih in okoljskih dejavnikov.

                                               
1 Raziskava o digitalnem notranjem trgu, IP/A/IMCO/ST/2011-04, junij 2011
2 Direktiva 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999


