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Tarkistus 1
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
113 ja 115 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
113 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 30 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 12/2019: 
Sähköinen kaupankäynti: monia 
arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä 
haasteita ei ole ratkaistu,

Or. en

Tarkistus 3
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 1977 kuudennen 
arvonlisäverodirektiivin, jonka tavoitteena 
on arvonlisäveron yhdenmukainen 
määräytymisperuste, jonka pohjalta 
sovelletaan yhdenmukaistettuja 

A. ottaa huomioon, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 1977 kuudennen 
arvonlisäverodirektiivin, jonka tavoitteena 
on arvonlisäveron yhdenmukainen 
määräytymisperuste, jonka pohjalta 
sovelletaan yhdenmukaistettuja 
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verokantoja; ottaa huomioon, että 
jäsenvaltiot päättivät sen saavuttamiseksi 
käyttöön otettavasta siirtymäkaudesta, jota 
on sittemmin pidennetty;

verokantoja; ottaa huomioon, että kaikki 
jäsenvaltiot ovat jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta 11 päivänä 
huhtikuuta 1967 annettujen neuvoston 
ensimmäisen ja toisen direktiivin 
mukaisesti ottaneet nyttemmin käyttöön 
arvonlisäverojärjestelmän; ottaa 
huomioon, että jäsenvaltiot päättivät sen 
saavuttamiseksi käyttöön otettavasta 
siirtymäkaudesta, jota on sittemmin 
pidennetty;

Or. en

Tarkistus 4
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kuudes 
arvonlisäverodirektiivi laaditaan uudelleen 
ja kumotaan arvonlisäverodirektiivissä18 
selkeyden lisäämiseksi; ottaa huomioon, 
että arvonlisäverodirektiivissä säädetään, 
että siirtymäsäännöt on korvattava 
lopullisella järjestelmällä, joka perustuu 
veron kantamiseen alkuperämaassa; ottaa 
huomioon, että siirtymäkauden järjestelmä 
on monimutkainen, puutteellinen ja 
rakenteensa vuoksi altis petoksille;

B. ottaa huomioon, että kuudes 
arvonlisäverodirektiivi laaditaan uudelleen 
ja kumotaan arvonlisäverodirektiivissä18 
selkeyden lisäämiseksi; ottaa huomioon, 
että arvonlisäverodirektiivissä säädetään, 
että siirtymäsäännöt on korvattava 
lopullisella järjestelmällä, joka perustuu 
veron kantamiseen alkuperämaassa; ottaa 
huomioon, että siirtymäkauden järjestelmä 
on monimutkainen, puutteellinen ja altis 
petoksille;

_________________ _________________
18 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

18 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Or. en



AM\1240494FI.docx 5/88 PE662.096v01-00

FI

Tarkistus 5
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että veronkanto 
on ensisijaisesti kunkin jäsenvaltion 
vastuulla;

Or. en

Tarkistus 6
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että vuonna 2013 
käynnistettiin merkittävä 
uudelleentarkastelu sellaisen lopullisen 
järjestelmän aikaansaamiseksi, joka 
perustuisi määräpaikkaperiaatteeseen, mikä 
vähentäisi järjestelmän alttiutta 
petoksille19;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2013 
käynnistettiin merkittävä 
uudelleentarkastelu sellaisen lopullisen 
järjestelmän aikaansaamiseksi, joka 
perustuisi määräpaikkaperiaatteeseen, mikä 
vähentäisi järjestelmän alttiutta 
petoksille19; ottaa huomioon, että 
määräpaikkaperiaatteen mukaan 
jäsenvaltiolta, jossa loppukulutus 
tapahtuu, peritään arvonlisävero, minkä 
on johdettava veroneutraaliuteen;

_________________ _________________
19 7. huhtikuuta 2016 hyväksytyn EU:n 
toimintasuunnitelman mukaisesti.

19 7. huhtikuuta 2016 hyväksytyn EU:n 
toimintasuunnitelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 7
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon 
25. toukokuuta 2018 hyväksytyn 
ehdotuksen direktiiviksi, jossa otetaan 
käyttöön lopullista 
arvonlisäverojärjestelmää koskevia 
yksityiskohtaisia toimenpiteitä EU:n 
sisäistä yritysten välistä tavarakauppaa 
varten ja tehdään loppu ”siirtymäkauden” 
järjestelmästä; ottaa huomioon, että 
parlamentti vahvisti kantansa 
12. helmikuuta 2019 ja että neuvosto ei ole 
vielä vahvistanut omaansa;

D. ottaa huomioon 
25. toukokuuta 2018 hyväksytyn 
ehdotuksen direktiiviksi, jossa otetaan 
käyttöön lopullista 
arvonlisäverojärjestelmää koskevia 
yksityiskohtaisia toimenpiteitä EU:n 
sisäistä yritysten välistä tavarakauppaa 
varten ja tehdään loppu ”siirtymäkauden” 
järjestelmästä; ottaa huomioon, että 
parlamentti vahvisti kantansa 
12. helmikuuta 2019 ja että neuvosto ei ole 
vielä vahvistanut omaansa; toteaa, että 
tämä on estänyt tärkeät päätökset 
arvonlisäveron mukauttamisesta 
Euroopan talouden elpymisen yhteydessä 
kohtaamiimme haasteisiin; toteaa myös, 
että toimien puuttuminen johtaa sellaisten 
porsaanreikien säilymiseen, jotka 
mahdollistavat arvonlisäverovajeen 
kasvun;

Or. en

Tarkistus 8
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU:n 
arvonlisäverovaje on vähentynyt 
20 prosentista vuonna 2009 10 prosenttiin 
vuonna 2019; ottaa huomioon, että 
suuntaus kääntyi päinvastaiseksi 
vuonna 2020 pandemian ja sen 
sosioekonomisten vaikutusten vuoksi; ottaa 
huomioon, että menetettyjen varojen määrä 
arvioidaan 164 miljardiksi euroksi ja että 
kolmasosa niistä on päätynyt 
petostentekijöille ja järjestäytyneen 
rikollisuuden verkostoille;

E. ottaa huomioon, että EU:n 
arvonlisäverovaje on vähentynyt 
20 prosentista vuonna 2009 10 prosenttiin 
vuonna 2019 ja että nopeiden arvioiden 
mukaan vaje voi olla alle 130 miljardia 
euroa; ottaa huomioon, että suuntaus 
kääntyi päinvastaiseksi vuonna 2020 
pandemian ja sen sosioekonomisten 
vaikutusten vuoksi; ottaa huomioon, että 
menetettyjen varojen määrä arvioidaan 
164 miljardiksi euroksi ja että kolmasosa 
niistä on päätynyt petostentekijöille ja 
järjestäytyneen rikollisuuden verkostoille; 
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ottaa huomioon, että menetetyt varat 
voivat muodostaa 13,7 prosentin 
arvonlisäverovajeen; toteaa, että tämä 
skenaario edellyttää strategisia 
toimintavaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 9
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että komissiolle 
laaditun EU-28:n alv-vajetta koskevan 
selvityksen loppuraportin 2020 (”Study 
and Reports on the VAT Gap in the EU-
28 Member States: 2019 Final Report”) 
mukaan arvonlisäverovaje jäsenvaltioissa 
vaihteli Ruotsin ja Kroatian alle yhdestä 
prosentista Romanian yli 33 prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 10
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että tämä menetys 
on haitallinen sekä EU:n talousarviolle 
(arvonlisävero on toinen EU:n omista 
varoista) että kansallisille talousarvioille, 
yrityksille ja Euroopan kansalaisille;

Or. en
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Tarkistus 11
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että vuosien 
2021–2027 Fiscalis-ohjelmalla, jonka 
talousarvio on 269 miljoonaa euroa, 
pyritään torjumaan verotuksen 
epäoikeudenmukaisuutta auttamalla 
kansallisia veroviranomaisia toimimaan 
paremmin yhteistyössä veropetosten, 
veronkierron ja aggressiivisen 
verosuunnittelun torjumiseksi; ottaa 
huomioon, että edellinen ohjelma toi 
EU:lle 591 miljoonaa euroa tuloja;

Or. en

Tarkistus 12
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. toteaa, että parlamentti 
kunnioittaa täysin kansallisen 
verotuksellisen itsemääräämisoikeuden 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 13
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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E c. toteaa, että EU:n petostentorjunta-
asiantuntijoiden Eurofisc-verkostoa on 
tehostettava ja sille on annettava riittävät 
resurssit yhteisten riskianalyysien 
tekemiseksi, tutkimusten koordinoimiseksi 
ja yhteistyön tekemiseksi Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF), 
Europolin ja Euroopan syyttäjänviraston 
kanssa erityisesti arvonlisäveropetosten 
tutkimiseksi; toteaa, että järjestelmä, jossa 
on eriytetyt arvonlisäverokannat ja 
korkeat säännösten noudattamisesta 
aiheutuvat kustannukset, saattaa lisätä 
petoksia;

Or. en

Tarkistus 14
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. ottaa huomioon, että verotus 
kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden 
toimivaltaan ja että siihen sovelletaan 
neuvoston yksimielisyysvaatimusta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 113 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 15
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 
nro 11/2020, joka koskee ehdotettua uutta 

F. ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 
nro 11/2020, joka koskee ehdotettua uutta 
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menetelmää arvonlisäveroon perustuvien 
omien varojen laskemisen 
yksinkertaistamiseksi;

menetelmää arvonlisäveroon perustuvien 
omien varojen laskemisen 
yksinkertaistamiseksi; ottaa huomioon, 
että tilintarkastustuomioistuin toteaa 
lausunnossaan, että ehdotus 
”yksinkertaistaa huomattavasti 
jäsenvaltioiden alv-perusteisten omien 
varojen laskentaa nykyiseen järjestelmään 
verrattuna” mutta että tuomioistuin ”on 
kuitenkin havainnut riskin siitä, että 
lopullinen monivuotinen painotettu 
keskimääräinen alv-kanta ei välttämättä 
ole edustava kaikkien jäsenvaltioiden 
osalta”;

Or. en

Tarkistus 16
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että covid-19-pandemian 
aiheuttama sosioekonominen kriisi on 
vaatinut valtioilta huomattavia finanssi- 
ja talousarviotoimia; toteaa, että 
pandemian sosioekonomisten vaikutusten 
vuoksi arvonlisäverotulot vähenevät 
seuraavan vuoden aikana;

Or. en

Tarkistus 17
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
arvonlisäveroon perustuvien omien 
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varojen osuus EU:n talousarviosta 
vuonna 2019 oli 11 prosenttia eli yhteensä 
17,8 miljardia euroa;

Or. en

Tarkistus 18
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että komission esittämä 
oikeudenmukaista ja yksinkertaista 
verotusta koskeva toimintasuunnitelma 
elpymisstrategian tueksi myötäilee 
Euroopan unionin uutta strategiaa, jolla 
edistetään yksinkertaistamista, talouden 
mukauttamista digitalisaatioon, verotuksen 
alan vihreää siirtymää sekä petosten ja 
veronkierron torjuntaa;

G. toteaa, että komission esittämä 
oikeudenmukaista ja yksinkertaista 
verotusta koskeva toimintasuunnitelma 
elpymisstrategian tueksi myötäilee 
Euroopan unionin uutta strategiaa, jolla 
edistetään yksinkertaistamista, talouden 
mukauttamista digitalisaatioon, verotuksen 
alan vihreää siirtymää sekä petosten ja 
veronkierron torjuntaa; toteaa, että 
toimintasuunnitelmassa arvonlisäveroon 
liittyvät asiat määritellään ensisijaisiksi 
tavoitteiksi, joissa keskitytään alv-petosten 
torjuntaan ja rahoituspalvelujen alv:n 
nykyaikaistamiseen talouden 
digitalisoitumisen näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 19
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
arvonlisäverodirektiivin hyväksymisen 
jälkeen rahoituspalvelut on muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta vapautettu 
arvonlisäverovelvollisuudesta siitä syystä, 

Poistetaan.
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että niistä kannetaan muita veroja (esim. 
vakuutusmaksuista kannettava vero);

Or. en

Tarkistus 20
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että arvonlisävero on 
kaikkien 27 jäsenvaltion perimä välillinen 
vero, johon liittyy useita erilaisia 
kansallisia järjestelmiä, joista kaikista 
voidaan löytää hyviä käytäntöjä 
sovellettaviksi Euroopan laajuisessa 
uudistuksessa; toteaa, että kansallisia 
esimerkkejä olisi pidettävä malleina, jotka 
otetaan työssä huomioon, ja että 
Euroopan komission on toimittava 
tällaisten hyvien käytäntöjen 
vaihtofoorumina; toteaa, että Portugalin 
kansalliseen lainsäädäntöönsä vuonna 
2013 tekemät muutokset, joilla luodaan 
kuluttajille kannustimia pyytää kuitti 
vaikeasti verotettavilla aloilla, ovat yksi 
esimerkki hyvistä käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 21
Alfred Sant, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että verotuksen 
digitalisoinnin yleinen tavoite on 
keskeinen avoimuuden, 
vastuuvelvollisuuden ja automaattisen 
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raportoinnin varmistamiseksi, mikä on 
välttämätöntä selkeän, yksinkertaistetun 
ja tulevaisuuteen varautuvan alv-
järjestelmän kannalta; ottaa huomioon, 
että covid-19-pandemia on sysännyt 
eteenpäin digitalisaation kehittämistä 
kaikissa liiketoimissa; toteaa, että pk-
yritykset ovat tällaisen 
digitalisaatioprosessin keskiössä ja että 
niitä olisi tästä syystä tuettava uusimman 
teknologian ja osaamisen hankkimisessa;

Or. en

Tarkistus 22
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että parlamentti 
toimii kansallisen finanssipoliittisen 
itsemääräämisoikeuden periaatteen 
mukaisesti; tukee pyrkimystä löytää 
innovatiivisia veroratkaisuja uusien 
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön 
liittyvien realiteettien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 23
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; ottaa huomioon, että yleisen 
arvonlisäverokannan veropohja vaihteli 

1. toteaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; ottaa huomioon, että yleisen 
arvonlisäverokannan veropohja vaihteli 



PE662.096v01-00 14/88 AM\1240494FI.docx

FI

97 prosentista (BG) 47 prosenttiin (ES); 
ottaa huomioon, että arvonlisäverovaje on 
EU:ssa keskimäärin 10 prosenttia mutta se 
vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltiosta 
toiseen20; ottaa huomioon, että alennettujen 
verokantojen ja poikkeuksellisen alhaisten 
verokantojen määrä vaihtelee 
jäsenvaltioittain; ottaa huomioon, että 
poikkeuksellisen alhaisia verokantoja 
sovelletaan enää viidessä jäsenvaltiossa21; 
ottaa huomioon, että ainoastaan 
Tanskassa ei sovelleta alennettuja 
verokantoja;

97 prosentista (BG) 47 prosenttiin (ES); 
ottaa huomioon, että arvonlisäverovaje on 
EU:ssa keskimäärin 10 prosenttia mutta se 
vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltiosta 
toiseen20; ottaa huomioon, että alennettujen 
verokantojen ja poikkeuksellisen alhaisten 
verokantojen määrä vaihtelee 
jäsenvaltioittain;

_________________ _________________
20 33 prosentista (RO) 1 prosenttiin (SE ja 
HR).

20 33 prosentista (RO) 1 prosenttiin (SE ja 
HR).

21 FR, IE, IT, LU ja ES 
1. tammikuuta 2021.

Or. it

Tarkistus 24
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti yleiseen 
positiiviseen kehitykseen, sillä EU:n 
jäsenvaltioiden arvonlisäverovaje pieneni 
20 prosentista vuonna 2009 10 prosenttiin 
vuonna 2019, mikä viittaa 
arvonlisäveropetosten vähenemiseen 
EU:ssa ja siten arvonlisäverotulojen 
kasvuun BKT:ssa;

Or. en

Tarkistus 25
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
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1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita analysoimaan ja 
vaihtamaan parhaita käytäntöjä niissä 
jäsenvaltioissa, jotka onnistuvat 
välttämään suuren arvonlisäverovajeen;

Or. en

Tarkistus 26
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:ssa 
7 prosenttia, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 
13 prosentista 2 prosenttiin;

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:ssa 
7 prosenttiyksikköä, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 
13 prosenttiyksiköstä 
2 prosenttiyksikköön; kannustaa 
jäsenvaltioita tutkimaan etuja, joita 
tällaisella yhdellä alennetulla yleisellä 
verokannalla olisi reiluun kilpailuun 
niiden markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 27
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että arvonlisäveron 2. toteaa karkeiden arvioiden 
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yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:ssa 
7 prosenttia, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 
13 prosentista 2 prosenttiin;

osoittavan, että verotuloihin nähden 
neutraali verouudistus voisi alentaa yleistä 
arvonlisäverokantaa EU:n 
27 jäsenvaltiossa keskimäärin 
7 prosenttiyksikköä ja vähentää sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia; 
korostaa, että näiden arvioiden mukaan 
vähennyksen suuruus vaihtelee EU:n 
jäsenvaltioiden välillä kahdesta 
13 prosenttiyksikköön;

Or. en

Tarkistus 28
Elisabetta Gualmini

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:ssa 
7 prosenttia, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 
13 prosentista 2 prosenttiin;

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi joidenkin arvioiden 
mukaan keskimäärin johtaa mahdolliseen 
yleisen verokannan alenemiseen, mutta se 
ei ole ainoa keino vastata tarpeeseen 
vähentää verotusjärjestelmän 
monimutkaisuutta ja sillä saattaa olla 
hintojen nousun vuoksi sosiaalisia 
vaikutuksia kansalaisiin ja kuluttajiin;

Or. it

Tarkistus 29
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
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yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:ssa 
7 prosenttia, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 
13 prosentista 2 prosenttiin;

yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:n 
27 jäsenvaltiossa 7 prosenttiyksikköä, 
jolloin mahdollinen arvonlisäverokannan 
aleneminen vaihtelisi 13 prosenttiyksiköstä 
(Kreikka) 2 prosenttiyksikköön (Viro);

Or. en

Tarkistus 30
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:ssa 
7 prosenttia, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 
13 prosentista 2 prosenttiin;

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden neutraali 
verokanta voisi keskimäärin johtaa yleisen 
verokannan alenemiseen EU:ssa 
7 prosenttia; toteaa, että alempi 
arvonlisäverokanta hyödyttäisi kuluttajia 
ja erityisesti pienituloisia kotitalouksia;

Or. en

Tarkistus 31
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen ottamalla käyttöön 
yksi ainoa ja verotuloihin nähden 
neutraali verokanta voisi keskimäärin 
johtaa yleisen verokannan alenemiseen 
EU:ssa 7 prosenttia, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 

2. toteaa, että arvonlisäveron 
yksinkertaistaminen voisi keskimäärin 
johtaa yleisen verokannan alenemiseen 
EU:ssa 7 prosenttia, mistä seuraisi yleisen 
verokannan aleneminen, joka vaihtelisi 
13 prosentista 2 prosenttiin;
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13 prosentista 2 prosenttiin;

Or. it

Tarkistus 32
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia; panee kuitenkin 
merkille, että alennettuja verokantoja 
voidaan käyttää tärkeiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi, pääasiassa 
perustarvikkeiden saatavuuden osalta; 
ymmärtää, että alennettujen verokantojen 
soveltamisen on johdettava 
kuluttajahintojen alenemiseen;

Or. en

Tarkistus 33
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia; toteaa, että sen 
sijaan, että pyrittäisiin alentamaan 
ympäristöystävällisten tuotteiden tai 
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palvelujen arvonlisäverokantoja, olisi 
harkittava yhdenmukaistetun yleisen 
arvonlisäverokannan soveltamista siten, 
että erittäin saastuttaviin tavaroihin ja 
palveluihin sovellettaisiin korotuksia;

Or. en

Tarkistus 34
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia 
ja nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käytöllä on 
yhteiskunnassa oikeutettu tarkoitus 
erityisesti vähentää alv-järjestelmän 
taantumista ja auttaa saavuttamaan tietyt 
kansalliset poliittiset tavoitteet, mutta se 
myös lisää verotusjärjestelmän 
monimutkaisuutta ja läpinäkymättömyyttä, 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia ja voi helpottaa 
petoksia;

Or. en

Tarkistus 35
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia; korostaa, että 
verokilpailu on tärkein mekanismi, jonka 
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avulla jäsenvaltiot voivat tunnistaa ja 
korjata veropetoksiin johtavia 
porsaanreikiä ja puutteita;

Or. en

Tarkistus 36
Martin Schirdewan, José Gusmão

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia ja 
nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia; korostaa 
kuitenkin, että yksinkertaistamistoimien ei 
pitäisi johtaa korkeampiin 
arvonlisäverokantoihin;

Or. en

Tarkistus 37
Elisabetta Gualmini

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia 
ja nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

3. katsoo, että alennettujen 
verokantojen käyttö voi joissakin valtioissa 
toimia välineenä, jolla edistetään 
yhteiskuntaa ja suojellaan joitakin 
hyödykkeitä ja aloja, kuten 
terveydenhuolto-, elintarvike- tai 
rakennusalaa;

Or. it
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Tarkistus 38
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että monilukuisten 
alennettujen verokantojen käyttö lisää 
verotusjärjestelmän monimutkaisuutta ja 
läpinäkymättömyyttä, helpottaa petoksia 
ja nostaa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

3. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
edelleen voitava käyttää alennettuja 
verokantoja köyhyyden torjumiseksi ja 
epäedullisessa asemassa olevien 
tuotannonalojen ja lamasta kärsivien 
maantieteellisten alueiden tukemiseksi;

Or. it

Tarkistus 39
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että 
jäsenvaltioiden yleisten verokantojen 
välillä on suuria eroja, mikä tekee 
järjestelmästä monimutkaisen, vaikka 
tämä onkin perusteltua eri kansallisten 
talousjärjestelmien vuoksi; korostaa, että 
tätä monimutkaisuutta pahentaa 
sellaisten alennettujen verokantojen 
erilainen soveltaminen, joilla voidaan 
oikeutetusti pyrkiä sosiaalisiin ja 
ympäristöön liittyviin tavoitteisiin; 
muistuttaa, että mahdollisuus soveltaa 
poikkeuksellisen alhaisia verokantoja 
(viidessä jäsenvaltiossa) ja 
siirtymäkauden verokantoja (viidessä 
jäsenvaltiossa) muodostaa lisäesteen 
johdonmukaiselle ja täysin 
yhteentoimivalle yhteiselle järjestelmälle;

Or. en



PE662.096v01-00 22/88 AM\1240494FI.docx

FI

Tarkistus 40
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. ymmärtää, että järjestelmän 
monimutkaistuminen johtuu monista 
verokannoista mutta pääasiassa 
vapautuksista ja vähennyksistä, jotka on 
myönnettävä poikkeuksina; palauttaa 
mieliin erityistilanteen, jossa 
jäsenvaltioita ennen vuotta 1992 ja sen 
jälkeen on kohdeltu epätasa-arvoisesti ja 
sovellettu eri sääntöjä; kehottaa 
komissiota käsittelemään tätä kysymystä 
tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa;

Or. en

Tarkistus 41
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. toteaa, että komissio on 
käynnistänyt kahden viime 
vuosikymmenen aikana lähes 
200 rikkomusmenettelyä; kehottaa 
komissiota esittämään yhteenvedon 
näiden menettelyjen tärkeimmistä 
tuloksista valmistellakseen tulevia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
alennettuja verokantoja, poikkeuksia ja 
sitä, ettei säännöksiä ole saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

Or. en
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Tarkistus 42
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
3 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 d. toteaa, että covid19-pandemia on 
johtanut arvonlisäveroon liittyviin 
poikkeussääntöihin, mikä osoittaa, että 
kiireellisissä tai odottamattomissa 
olosuhteissa tarvitaan jonkinasteista 
joustavuutta; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän huomioon tulevissa 
arvonlisäveroa koskevissa 
lainsäädäntöehdotuksissa;

Or. en

Tarkistus 43
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että arvonlisäverovajeen 
vaihtelu seuraa talouden suhdanteita; 
toteaa, että verosäännösten puutteellinen 
noudattaminen johtuu yleisen 
arvonlisäverokannan korkeudesta ja 
moninaisista arvonlisäverokannoista sekä 
oikeuslaitoksen ja -järjestelmän 
tehottomuudesta;

4. toteaa, että arvonlisäverovajeen 
vaihtelu seuraa talouden suhdanteita; 
toteaa, että verosäännösten puutteellinen 
noudattaminen liittyy toisinaan yleisen 
arvonlisäverokannan korkeuteen ja 
moninaisiin arvonlisäverokantoihin mutta 
myös oikeuslaitoksen ja -järjestelmän 
tehottomuuteen, heikompiin oikeudellisiin 
instituutioihin, havaintoihin 
lisääntyneestä korruptiosta ja harmaan 
talouden yleisestä osuudesta;

Or. en
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Tarkistus 44
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että arvonlisäverovajeen 
vaihtelu seuraa talouden suhdanteita; 
toteaa, että verosäännösten puutteellinen 
noudattaminen johtuu yleisen 
arvonlisäverokannan korkeudesta ja 
moninaisista arvonlisäverokannoista sekä 
oikeuslaitoksen ja -järjestelmän 
tehottomuudesta;

4. toteaa, että arvonlisäverovajeen 
vaihtelu seuraa talouden suhdanteita; 
toteaa, että verosäännösten puutteellinen 
noudattaminen johtuu yleisen 
arvonlisäverokannan korkeudesta ja 
moninaisista arvonlisäverokannoista sekä 
oikeuslaitoksen ja -järjestelmän 
tehottomuudesta; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita jakamaan tätä koskevia 
parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 45
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee huolestuneena merkille, että 
jotkin jäsenvaltiot eivät yleisesti vapauta 
luontoissuorituksia arvonlisäverosta, 
minkä vuoksi yritykset tuhoavat 
kulutustavaroita, erityisesti palautuksia, 
sen sijaan, että ne lahjoitettaisiin 
hyväntekeväisyyteen, vaikka tällainen 
poikkeus on voimassa olevan 
arvonlisäverodirektiivin perusteella 
mahdollinen; kehottaa komissiota 
antamaan jäsenvaltioille ohjeet, joissa 
selvennetään, että luontoissuorituksia 
koskevat arvonlisäverovapautukset ovat 
unionin voimassa olevan 
arvonlisäverolainsäädännön mukaisia, 
kunnes jäsenvaltiot hyväksyvät neuvoston 
ehdotuksen (COM(2018)0020, 98 artiklan 
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2 kohta);

Or. en

Tarkistus 46
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. pitää valitettavana, että 
käytettävissä olevien tietojen puute 
alueellisista eroista on mahdollisesti 
merkittävä rajoitus arvonlisäverovajeen 
mittaamisessa; kehottaa komissiota 
tarkistamaan, voisiko alueellisten 
arvonlisäverovajemittausten tuottaminen 
olla hyödyllinen väline avoimuuden 
parantamisessa ja arvonlisäverovajeen 
pienentämisessä;

Or. en

Tarkistus 47
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ottaa huomioon, että alennettujen 
verokantojen nykyisen eriytymisen vuoksi 
yrityksille aiheutuu säännösten 
noudattamisesta erityisen korkeita 
kustannuksia; ottaa huomioon, että 
säännösten noudattamisen kustannusten 
arvioidaan olevan keskimäärin 
2,5 prosenttia yritysten liikevaihdosta ja 
että ne vaihtelevat merkittävästi 
jäsenvaltiosta toiseen22;

5. ottaa huomioon, että alennettujen 
verokantojen nykyisen eriytymisen vuoksi 
yrityksille aiheutuu säännösten 
noudattamisesta lisäkustannuksia; ottaa 
huomioon, että yritysten verosäännösten 
noudattamisen kokonaiskustannusten 
arvioidaan olevan keskimäärin 
2,5 prosenttia yritysten liikevaihdosta ja 
että ne vaihtelevat merkittävästi 
jäsenvaltiosta toiseen22; ottaa huomioon 
myös, että arvonlisävero, yhteisövero ja 
palkkoihin liittyvät verot ja maksut 
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luokitellaan kaikkein raskaimmiksi ja 
omaisuus- ja kiinteistöverot seuraavaksi 
raskaimmiksi22 b;

_________________ _________________
22 Alle yksi prosentti Luxemburgissa, lähes 
4 prosenttia Puolassa.

22 Alle yksi prosentti Luxemburgissa, lähes 
4 prosenttia Puolassa.
22 b Study on tax compliance costs for 
SMEs – Final Report, DG GROW, 
European Commission, 2018, s. xv

Or. en

Tarkistus 48
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ottaa huomioon, että alennettujen 
verokantojen nykyisen eriytymisen vuoksi 
yrityksille aiheutuu säännösten 
noudattamisesta erityisen korkeita 
kustannuksia; ottaa huomioon, että 
säännösten noudattamisen kustannusten 
arvioidaan olevan keskimäärin 
2,5 prosenttia yritysten liikevaihdosta ja 
että ne vaihtelevat merkittävästi 
jäsenvaltiosta toiseen22;

5. ottaa huomioon, että alennettujen 
verokantojen nykyisen eriytymisen vuoksi 
yrityksille aiheutuu säännösten 
noudattamisesta erityisen korkeita 
kustannuksia; ottaa huomioon, että 
säännösten noudattamisen kustannusten 
arvioidaan olevan keskimäärin 
2,5 prosenttia yritysten liikevaihdosta ja 
että ne vaihtelevat merkittävästi 
jäsenvaltiosta toiseen22; toteaa myös, että 
digitalisaatio voi edistää merkittävästi 
sääntöjen noudattamisesta yrityksille 
aiheutuvien kustannusten vähentämistä;

_________________ _________________
22 Alle yksi prosentti Luxemburgissa, lähes 
4 prosenttia Puolassa.

22 Alle yksi prosentti Luxemburgissa, lähes 
4 prosenttia Puolassa.

Or. en

Tarkistus 49
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että pk-yritykset joutuvat 
maksamaan suhteessa korkeimpia 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, koska ne ovat 
kiinteämääräisiä ja yrityksen koosta 
riippumattomia; toteaa, että säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat korkeat 
kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; katsoo näin ollen, 
että arvonlisäverojärjestelmien eriytyminen 
EU:ssa saattaa vaikuttaa vientiin 
lannistavasti;

6. toteaa, että pk-yritykset joutuvat 
maksamaan suhteessa korkeimpia 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, koska ne ovat 
kiinteämääräisiä ja yrityksen koosta 
riippumattomia; toteaa, että säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat korkeat 
kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; katsoo näin ollen, 
että arvonlisäverojärjestelmien eriytyminen 
EU:ssa luo epätasapuoliset 
toimintaedellytykset suurten 
monikansallisten yritysten ja pk-yritysten 
välille; huomauttaa kuitenkin, että 
empiirinen näyttö 
arvonlisäverojärjestelmien vaikutuksista 
kansainväliseen kauppaan ei ole 
vakuuttavaa;

Or. en

Tarkistus 50
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että pk-yritykset joutuvat 
maksamaan suhteessa korkeimpia 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, koska ne ovat 
kiinteämääräisiä ja yrityksen koosta 
riippumattomia; toteaa, että säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat korkeat 
kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; katsoo näin 
ollen, että arvonlisäverojärjestelmien 
eriytyminen EU:ssa saattaa vaikuttaa 
vientiin lannistavasti;

6. toteaa, että pk-yritykset joutuvat 
maksamaan suhteessa korkeimpia yritysten 
verosäännösten noudattamisen 
kokonaiskustannusten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, koska ne ovat 
kiinteämääräisiä ja yrityksen koosta 
riippumattomia; toteaa, että säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat korkeat 
kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; toteaa, että 
empiirinen näyttö 
arvonlisäverojärjestelmien vaikutuksista 
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kansainväliseen kauppaan ei ole 
vakuuttavaa22 c;

_________________
22 c DIW Econin tutkimus, s. 21.

Or. en

Tarkistus 51
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että pk-yritykset joutuvat 
maksamaan suhteessa korkeimpia 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, koska ne ovat 
kiinteämääräisiä ja yrityksen koosta 
riippumattomia; toteaa, että säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat korkeat 
kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; katsoo näin ollen, 
että arvonlisäverojärjestelmien eriytyminen 
EU:ssa saattaa vaikuttaa vientiin 
lannistavasti;

6. toteaa, että pk-yritykset maksavat 
suhteessa korkeimpia säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, 
koska ne ovat kiinteämääräisiä ja yrityksen 
koosta riippumattomia; toteaa, että 
säännösten noudattamisesta aiheutuvat 
korkeat kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; katsoo näin ollen, 
että arvonlisäverojärjestelmien merkittävä 
eriytyminen EU:ssa saattaa vaikuttaa 
vientiin lannistavasti;

Or. en

Tarkistus 52
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että pk-yritykset joutuvat 
maksamaan suhteessa korkeimpia 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, koska ne ovat 
kiinteämääräisiä ja yrityksen koosta 
riippumattomia; toteaa, että säännösten 

6. toteaa, että pk-yritykset joutuvat 
maksamaan suhteessa korkeimpia 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, koska ne ovat 
kiinteämääräisiä ja yrityksen koosta 
riippumattomia; toteaa, että säännösten 
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noudattamisesta aiheutuvat korkeat 
kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; katsoo näin ollen, 
että arvonlisäverojärjestelmien eriytyminen 
EU:ssa saattaa vaikuttaa vientiin 
lannistavasti;

noudattamisesta aiheutuvat korkeat 
kustannukset voivat estää EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn; katsoo näin ollen, 
että arvonlisäverojärjestelmien eriytyminen 
EU:ssa saattaa vaikuttaa EU:n sisäiseen 
vientiin lannistavasti;

Or. en

Tarkistus 53
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia; katsoo, että digitaalisten 
innovointien23 avulla saattaa olla 
mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
lisätä liiketoimien avoimuutta; korostaa 
tarvetta varmistaa henkilöiden ja yritysten 
tietoturvallisuus ja tietojen 
luottamuksellisuus;

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia pitkällä aikavälillä; katsoo, 
että digitaalisten innovointien23 avulla 
saattaa olla mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
lisätä liiketoimien avoimuutta; korostaa 
tarvetta varmistaa henkilöiden 
tietoturvallisuus ja tietojen 
luottamuksellisuus; korostaa, että pk-
yrityksiä ja muita haavoittuvassa 
asemassa olevia talouden toimijoita on 
tuettava EU:n ohjelmilla ja EU:n 
digitaaliseen siirtymään liittyvillä 
koulutuksilla, jotta ne voivat hyötyä siitä 
ja osallistua siihen; korostaa, että 
tällainen yleinen lähestymistapa pk-
yritysten tietotaidon ja kentällä 
toteutettavien toimien digitalisoinnin 
nopeuttamiseksi hyödyttäisi lopulta 
arvonlisäveron perimistä;

_________________ _________________
23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

Or. en
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Tarkistus 54
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia; katsoo, että digitaalisten 
innovointien23 avulla saattaa olla 
mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
lisätä liiketoimien avoimuutta; korostaa 
tarvetta varmistaa henkilöiden ja yritysten 
tietoturvallisuus ja tietojen 
luottamuksellisuus;

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia; katsoo, että digitaalisten 
innovointien23 avulla saattaa olla 
mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
lisätä liiketoimien avoimuutta; korostaa 
tarvetta varmistaa henkilöiden ja yritysten 
tietoturvallisuus ja tietojen 
luottamuksellisuus; odottaa innokkaasti 
lainsäädäntöehdotusta alv-
ilmoitusvelvoitteiden nykyaikaistamisesta 
ja kehottaa komissiota karsimaan 
byrokratiaa ja keskittymään helppoon 
sovellettavuuteen elinkeinonharjoittajien 
kannalta;

_________________ _________________
23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

Or. en

Tarkistus 55
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia; katsoo, että digitaalisten 
innovointien23 avulla saattaa olla 
mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia; katsoo, että digitaalisten 
innovointien23 avulla saattaa olla 
mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
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lisätä liiketoimien avoimuutta; korostaa 
tarvetta varmistaa henkilöiden ja yritysten 
tietoturvallisuus ja tietojen 
luottamuksellisuus;

lisätä liiketoimien avoimuutta sekä torjua 
alv-petoksia; korostaa tarvetta varmistaa 
henkilöiden ja yritysten tietoturvallisuus ja 
tietojen luottamuksellisuus; korostaa 
hajautetun tilikirjan teknologian (DLT) 
mahdollisuuksia alv-petosten, kuten 
yhteisön sisäisten missing trader 
‑petosten, ehkäisyssä;

_________________ _________________
23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

Or. en

Tarkistus 56
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia; katsoo, että digitaalisten 
innovointien23 avulla saattaa olla 
mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
lisätä liiketoimien avoimuutta; korostaa 
tarvetta varmistaa henkilöiden ja yritysten 
tietoturvallisuus ja tietojen 
luottamuksellisuus;

7. panee merkille digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet alentaa 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia; katsoo, että digitaalisten 
innovointien23 avulla saattaa olla 
mahdollista alentaa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, 
lisätä liiketoimien avoimuutta ja karsia 
byrokratiaa; korostaa tarvetta varmistaa 
henkilöiden ja yritysten tietoturvallisuus ja 
tietojen luottamuksellisuus;

_________________ _________________
23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

23 Esimerkiksi tekoäly, massadata ja 
lohkoketjuteknologia.

Or. en

Tarkistus 57
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
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7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. toteaa, että kaupankäynnin 
helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi sisämarkkinoilla komission 
olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
perustettava unionin alv-tietoportaali 
yrityksille; toteaa myös, että monikielisen 
portaalin olisi tarjottava nopeasti, 
ajantasaisesti ja tarkasti olennaiset tiedot 
arvonlisäverojärjestelmän 
täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa ja 
etenkin erilaisten tavaroiden ja 
palveluiden oikeista 
arvonlisäverokannoista eri jäsenvaltioissa 
sekä nollaverokannan ehdoista; toteaa 
edelleen, että tällainen portaali voisi myös 
auttaa tämänhetkisen arvonlisäverovajeen 
korjaamisessa;

Or. en

Tarkistus 58
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. huomauttaa, että unionin 
keskitetty palvelupiste on esimerkki 
digitaalisesta innovoinnista, jonka avulla 
eurooppalaiset yritykset voivat 
yksinkertaistaa alv-velvoitteita ja näin 
ollen sääntöjen noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia sähköisen 
kaupankäynnin alalla EU:ssa; toteaa, että 
sääntöjen noudattamisesta aiheutuvien 
kustannusten vähentäminen hyödyttää 
erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä; 
kehottaa Euroopan komissiota tutkimaan, 
miten keskitettyjen palvelupisteiden 
järjestelmää voidaan laajentaa;
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Or. en

Tarkistus 59
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
ja parantamaan keskinäistä yhteistyötään 
ja soveltamaan perusteellisesti 
helmikuussa 2020 hyväksyttyjä alv-
maksutietojen vaihtoa koskevia sääntöjä 
helpottaakseen veropetosten havaitsemista 
rajat ylittävissä sähköisissä liiketoimissa;

Or. en

Tarkistus 60
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. toteaa, että jäsenvaltiot käyttävät jo 
uutta teknologiaa parantaakseen 
kotimaisten hankintojen valvontaa 
veroasioissa; ymmärtää, että nämä 
kansalliset toimenpiteet on otettava 
huomioon kaikissa 
arvonlisäverojärjestelmän uudistuksissa, 
koska ne ovat harkitsemisen arvoisia 
hyviä käytäntöjä; kannattaa 
koordinoinnin lisäämistä jäsenvaltioiden 
välillä tässä suhteessa rajat ylittävien 
liiketoimien helpottamiseksi ilman, että 
operaattoreille ja kuluttajille aiheutuu 
kohtuuttomia kustannuksia; suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
laatia lainsäädäntöehdotus alv-
ilmoitusvelvoitteiden 
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nykyaikaistamiseksi; kehottaa komissiota 
esittämään konkreettisia ehdotuksia 
nopeamman EU:n sisäisiä alv-liiketoimia 
koskevan tietojenvaihtojärjestelmän 
edistämiseksi ja sen saattamiseksi 
yhteentoimivaksi kansallisten 
mekanismien kanssa; kannattaa 
sähköisen laskutuksen laajentamista;

Or. en

Tarkistus 61
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. korostaa, että on kiireesti 
puututtava rajat ylittäviin 
arvonlisäveropetoksiin ja 
karusellipetoksiin ja pantava OLAFin 
kaltaisia viranomaisia varten 
asianmukaisesti täytäntöön tehokkaat 
tietojenvaihtomekanismit ja 
asianmukaiset välineet (henkilöstöön 
liittyvät, taloudelliset, tekniset ja 
teknologiset); korostaa Eurofiscin 
kaltaisten elinten arvokasta panosta; 
muistuttaa maksupalveluntarjoajien 
roolista ja tarpeesta taata arvonlisäveroa 
koskevan raportoinnin korkea taso;

Or. en

Tarkistus 62
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että verokantojen 8. toteaa, että verokantojen 
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eriytyminen aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille ja johtaa jäsenvaltioiden 
välisen verokilpailun lisääntymiseen; 
muistuttaa, että yritykset tarvitsevat 
selkeitä ja yksiselitteisiä 
arvonlisäverosääntöjä, jotta edistetään rajat 
ylittävää toimintaa ja helpotetaan yritysten 
hallinnollista rasitusta;

eriytyminen voi aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille ja johtaa jäsenvaltioiden 
välisen verokilpailun lisääntymiseen; 
muistuttaa, että yritykset tarvitsevat 
yksinkertaistetun ja keskitetyn pääsyn 
verokantoja koskeviin tietoihin sekä 
selkeitä ja yksiselitteisiä 
arvonlisäverosääntöjä, jotta edistetään rajat 
ylittävää toimintaa ja helpotetaan yritysten 
hallinnollista rasitusta; suhtautuu tältä 
osin myönteisesti yksinkertaistettuun ja 
digitalisoituun menetelmään, jolla rajat 
ylittävää liiketoimintaa harjoittavat pk-
yritykset rekisteröidään verosta 
vapauttamista koskevaan järjestelmään 
verkkoportaalin kautta, mikä vähentää 
kustannuksia ja hallinnollista rasitetta;

Or. en

Tarkistus 63
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että verokantojen 
eriytyminen aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille ja johtaa jäsenvaltioiden 
välisen verokilpailun lisääntymiseen; 
muistuttaa, että yritykset tarvitsevat 
selkeitä ja yksiselitteisiä 
arvonlisäverosääntöjä, jotta edistetään rajat 
ylittävää toimintaa ja helpotetaan yritysten 
hallinnollista rasitusta;

8. toteaa, että verokantojen 
eriytyminen aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille ja johtaa jäsenvaltioiden 
välisen verokilpailun lisääntymiseen; 
toteaa, että erityisesti 
arvonlisäverokantojen erot kannustavat 
hyödyntämään eri maiden välisiä 
hintaeroja siirtämällä kulutusta niihin 
jäsenvaltioihin, joiden 
arvonlisäverokannat ovat alhaisemmat, 
mikä vääristää valtioiden tulonkeruuta ja 
saattaa johtaa jäsenvaltioiden väliseen 
verokilpailuun; muistuttaa, että yritykset 
tarvitsevat selkeitä ja yksiselitteisiä 
arvonlisäverosääntöjä, jotta edistetään rajat 
ylittävää toimintaa ja helpotetaan yritysten 
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hallinnollista rasitusta;

Or. en

Tarkistus 64
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että verokantojen 
eriytyminen aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille ja johtaa jäsenvaltioiden 
välisen verokilpailun lisääntymiseen; 
muistuttaa, että yritykset tarvitsevat 
selkeitä ja yksiselitteisiä 
arvonlisäverosääntöjä, jotta edistetään 
rajat ylittävää toimintaa ja helpotetaan 
yritysten hallinnollista rasitusta;

8. toteaa, että verokantojen 
eriytyminen voi aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille ja johtaa jäsenvaltioiden 
välisen verokilpailun lisääntymiseen; 
toteaa, että 26 jäsenvaltiota 27:stä käyttää 
alennettuja verokantoja osana vero- ja 
sosiaalipolitiikkaansa; muistuttaa, että 
yksi yhteinen verkkotietoportaali 
arvonlisäverojärjestelmän 
täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa 
edistäisi rajat ylittävää toimintaa ja 
helpottaisi yritysten hallinnollista rasitusta;

Or. en

Tarkistus 65
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että verokantojen 
eriytyminen aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille ja johtaa jäsenvaltioiden 
välisen verokilpailun lisääntymiseen; 
muistuttaa, että yritykset tarvitsevat 
selkeitä ja yksiselitteisiä 
arvonlisäverosääntöjä, jotta edistetään rajat 
ylittävää toimintaa ja helpotetaan yritysten 

8. toteaa, että verokantojen 
eriytyminen aiheuttaa hintavääristymiä 
sisämarkkinoilla, luo kannustimia rajat 
ylittäville ostoille; muistuttaa, että yritykset 
tarvitsevat selkeitä ja yksiselitteisiä 
arvonlisäverosääntöjä, jotta edistetään rajat 
ylittävää toimintaa ja helpotetaan yritysten 
hallinnollista rasitusta;
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hallinnollista rasitusta;

Or. en

Tarkistus 66
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. suhtautuu myönteisesti 
positiiviseen suuntaukseen vähentää 
sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia jatkamalla yritysten ja 
julkishallinnon digitalisointia; toteaa, että 
OECD-maissa verosäännösten 
noudattamiseen tarvittava aika väheni 
vuosina 2006–2020 230 tunnista 
162 tuntiin, mikä johtui pääasiassa 
sähköisten arkistointi- ja 
maksujärjestelmien 
käyttöönottamisesta23 a;
_________________
23 a PWC, Paying Taxes 2020, s. 27.

Or. en

Tarkistus 67
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että asianmukaisesti 
laadittu arvonlisäverojärjestelmä on 
neutraali eikä sen pitäisi vaikuttaa 
kauppaan, mutta toteaa, että periaatteen 
noudattamista on käytännössä vaikea 
seurata maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon arvonlisäverovapautusten 

9. korostaa, että tehokas 
arvonlisäverojärjestelmä, jonka 
keskimääräinen verokanta on alhainen, 
on vähemmän altis veronkierrolle ja 
verosuunnittelulle;
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soveltaminen, takaisinmaksujärjestelmien 
puutteellisuus, verokantojen 
moninaisuus, mistä seuraa säännösten 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, 
sekä tuloverojen korvaaminen 
arvonlisäverolla kaupankäynnin 
kannustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
Alfred Sant, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että asianmukaisesti 
laadittu arvonlisäverojärjestelmä on 
neutraali eikä sen pitäisi vaikuttaa 
kauppaan, mutta toteaa, että periaatteen 
noudattamista on käytännössä vaikea 
seurata maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon arvonlisäverovapautusten 
soveltaminen, takaisinmaksujärjestelmien 
puutteellisuus, verokantojen moninaisuus, 
mistä seuraa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, sekä tuloverojen 
korvaaminen arvonlisäverolla 
kaupankäynnin kannustamiseksi;

9. korostaa, että asianmukaisesti 
laadittu arvonlisäverojärjestelmä on 
neutraali eikä sen pitäisi vaikuttaa 
kauppaan, mutta toteaa, että periaatteen 
noudattamista on käytännössä vaikea 
seurata maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon arvonlisäverovapautusten 
soveltaminen, takaisinmaksujärjestelmien 
puutteellisuus, verokantojen moninaisuus, 
mistä seuraa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, sekä tuloverojen 
korvaaminen arvonlisäverolla 
kaupankäynnin kannustamiseksi; korostaa, 
että yhä useammat pk-yritykset ovat 
halukkaita käymään kauppaa kaikkialla 
EU:ssa erityisesti verkkokauppojen kautta 
ja että EU:n arvonlisäverojärjestelmällä 
olisi pyrittävä helpottamaan tällaista rajat 
ylittävää kasvua;

Or. en

Tarkistus 69
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että asianmukaisesti 
laadittu arvonlisäverojärjestelmä on 
neutraali eikä sen pitäisi vaikuttaa 
kauppaan, mutta toteaa, että periaatteen 
noudattamista on käytännössä vaikea 
seurata maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon arvonlisäverovapautusten 
soveltaminen, takaisinmaksujärjestelmien 
puutteellisuus, verokantojen moninaisuus, 
mistä seuraa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, sekä tuloverojen 
korvaaminen arvonlisäverolla 
kaupankäynnin kannustamiseksi;

9. toteaa, että 
arvonlisäverojärjestelmä ei ole neutraali, 
mikä voi vaikuttaa kauppaan, kun otetaan 
huomioon arvonlisäverovapautusten 
soveltaminen, takaisinmaksujärjestelmät, 
verokantojen moninaisuus ja se, että 
tuloveroja on korvattu arvonlisäverolla 
kaupankäynnin kannustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 70
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että asianmukaisesti 
laadittu arvonlisäverojärjestelmä on 
neutraali eikä sen pitäisi vaikuttaa 
kauppaan, mutta toteaa, että periaatteen 
noudattamista on käytännössä vaikea 
seurata maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon arvonlisäverovapautusten 
soveltaminen, takaisinmaksujärjestelmien 
puutteellisuus, verokantojen moninaisuus, 
mistä seuraa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, sekä tuloverojen 
korvaaminen arvonlisäverolla 
kaupankäynnin kannustamiseksi;

9. korostaa, että asianmukaisesti 
laadittu arvonlisäverojärjestelmä on 
neutraali eikä sen pitäisi vaikuttaa 
kauppaan, mutta toteaa, että periaatteen 
noudattamista on käytännössä vaikea 
seurata maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon arvonlisäverovapautusten 
soveltaminen, takaisinmaksujärjestelmien 
puutteellisuus, verokantojen moninaisuus, 
mistä seuraa säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

Or. en
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Tarkistus 71
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. toteaa tilannetta EU:n 
27 jäsenvaltioon verraten, että 
Yhdysvaltojen 50 osavaltiossa on yhteensä 
yli 11 000 vakioverotusaluetta, joilla 
kullakin on oma yhteenlaskettu 
myyntiverokantansa, joka perustuu 
useisiin eri tekijöihin, mukaan lukien 
valtion, piirikunnan, kaupungin ja alueen 
veroviranomaisten perimät 
myyntiverot23 b;
_________________
23 b https://taxfoundation.org/state-sales-
tax-jurisdictions-in-the-us-2020/

Or. en

Tarkistus 72
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että 
arvonlisäverojärjestelmän 
puolueettomuuden kautta voitaisiin 
edistää myös makrotaloudellista 
johdonmukaisuutta ja yhteistyötä EU:ssa; 
kehottaa komissiota arvioimaan, miten 
alennettuja arvonlisäverokantoja 
voitaisiin soveltaa yhteisön sisäisen 
kaupan epätasapainon korjaamiseen;

Or. en
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Tarkistus 73
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. toteaa empiirisen näytön 
osoittavan, että nykyinen useiden alv-
kantojen järjestelmä on EU:n 
jäsenvaltioissa regressiivinen mitattuna 
prosenttiosuutena käytettävissä olevista 
tuloista mutta useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa yleensä suhteellinen tai 
hieman progressiivinen mitattuna 
prosenttiosuutena menoista; panee lisäksi 
erityisesti merkille, että menoista 
mitattuna nykyinen alennettujen ja nolla-
arvonlisäverokantojen järjestelmä edistää 
osaltaan arvonlisäveron 
progressiivisuutta yhtenäisen 
arvonlisäverokannan järjestelmiä 
paremmin; toteaa lisäksi näytön 
osoittavan, että vain alhaisen tulotason 
kotitalouksien tukemiseksi alennetut 
arvonlisäverokannat (kuten 
elintarvikkeiden alennetut verokannat) 
edistävät arvonlisäveron 
progressiivisuutta;

Or. en

Tarkistus 74
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 

Poistetaan.
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tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
täysimittainen välittyminen on näin ollen 
sattumanvaraista eikä sitä pitäisi käyttää 
toimintapolitiikkojen laatimisen 
perustana; toteaa, että hyötyä ei saa 
kohdistettua vähävaraisille 
kotitalouksille;

Or. en

Tarkistus 75
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
täysimittainen välittyminen on näin ollen 
sattumanvaraista eikä sitä pitäisi käyttää 
toimintapolitiikkojen laatimisen 
perustana; toteaa, että hyötyä ei saa 
kohdistettua vähävaraisille kotitalouksille;

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
täysimittainen välittyminen on näin ollen 
monimutkaista eikä sitä pitäisi toteuttaa 
ilman asianmukaista 
vaikutustenarviointia; toteaa kuitenkin 
näytön osoittavan, että alhaisen tulotason 
kotitalouksien tukemiseksi alennetut 
arvonlisäverokannat (kuten 
elintarvikkeiden alennetut verokannat) 
edistävät arvonlisäveron 
progressiivisuutta; toteaa myös, että 
vaikka nykyiset alennetut ja nolla-
arvonlisäverokannat tuovat EU:n 
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alhaisen tulotason kotitalouksille 
suurempaa suhteellista etua (mitattuna 
osuutena menoista), niistä on tyypillisesti 
enemmän absoluuttista hyötyä (käteisenä) 
korkean tulotason kotitalouksille;

Or. en

Tarkistus 76
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
täysimittainen välittyminen on näin ollen 
sattumanvaraista eikä sitä pitäisi käyttää 
toimintapolitiikkojen laatimisen 
perustana; toteaa, että hyötyä ei saa 
kohdistettua vähävaraisille kotitalouksille;

10. toteaa, että vaikka hyötyä ei saada 
kohdistettua vähävaraisille kotitalouksille, 
on kuitenkin edelleen sovellettava 
alennettuja verokantoja 
välttämättömyyshyödykkeisiin;

Or. it

Tarkistus 77
Elisabetta Gualmini

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 

10. toteaa, että alennetun verokannan 
tehokkuus riippuu monista tekijöistä, kuten 
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järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
täysimittainen välittyminen on näin ollen 
sattumanvaraista eikä sitä pitäisi käyttää 
toimintapolitiikkojen laatimisen 
perustana; toteaa, että hyötyä ei saa 
kohdistettua vähävaraisille 
kotitalouksille;

siitä, missä määrin yritykset siirtävät sen 
vaikutuksen kuluttajille, sen ajallisesta 
kestosta, alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta;

Or. it

Tarkistus 78
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
täysimittainen välittyminen on näin ollen 
sattumanvaraista eikä sitä pitäisi käyttää 
toimintapolitiikkojen laatimisen 
perustana; toteaa, että hyötyä ei saa 
kohdistettua vähävaraisille 
kotitalouksille;

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, ja sen ajallisesta kestosta; 
katsoo, että hintainterventiot saattavat 
olla tarpeen sen varmistamiseksi, että 
arvonlisäverokantojen alennus siirtyy 
kuluttajahintoihin;

Or. en
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Tarkistus 79
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
täysimittainen välittyminen on näin ollen 
sattumanvaraista eikä sitä pitäisi käyttää 
toimintapolitiikkojen laatimisen 
perustana; toteaa, että hyötyä ei saa 
kohdistettua vähävaraisille kotitalouksille;

10. toteaa, että alennettujen 
verokantojen käyttö ei johda 
järjestelmällisesti kuluttajahintojen 
alenemiseen; toteaa, että alennetun 
verokannan tehokkuus riippuu monista 
tekijöistä, kuten siitä, missä määrin 
yritykset siirtävät sen vaikutuksen 
kuluttajille, sen ajallisesta kestosta, 
alentamisen suuruudesta ja 
verokantajärjestelmän 
monimutkaisuudesta; toteaa, että 
välittyminen on näin ollen prosessi, joka 
edellyttää laajaa analyysia ja 
vaikutustenarviointia sen 
varmistamiseksi, että alennuksia 
sovelletaan vain silloin, kuin niistä voi 
olla hyötyä alhaisen tulotason 
kotitalouksille;

Or. en

Tarkistus 80
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että alennetuilla 
verokannoilla pyritään yleensä 
varmistamaan, että olennaiset hyödykkeet 
ovat kaikkien saatavilla; korostaa, että 
välttämättömyyshyödykkeiden 
(esimerkiksi elintarvikkeet) alennetut 
arvonlisäverokannat edistävät yleensä 
arvonlisäveron progressiivisuutta ja että 
niitä olisi sovellettava ainoastaan 
tuotteisiin, jotka tuovat sosiaalista, 
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ympäristöön liittyvää tai kulttuurista etua; 
korostaa, että alennetut verokannat voivat 
olla erityisen tärkeitä yhteiskunnissa, 
joissa tuloerot ovat suuret ja joissa 
esiintyy paljon sosiaalista ja taloudellista 
eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 81
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. on erittäin huolestunut 
kulutusverojen regressiivisestä luonteesta; 
korostaa, että arvonlisävero olisi pidettävä 
alhaisena, koska se rasittaa 
kohtuuttomasti pienituloisia kotitalouksia, 
mikä pahentaa epätasa-arvoa 
varallisuuden jakautumisessa;

Or. en

Tarkistus 82
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. torjuu jyrkästi verouudistukset, 
joilla pyritään korvaamaan 
progressiivinen verotus regressiivisellä 
verotuksella, esimerkiksi alentamalla 
eniten ansaitsevien palkansaajien 
tuloverokantoja tai yritysveroja ja 
korottamalla samalla arvonlisäveroa; 
varoittaa tällaisten uudistustoimien 
regressiivisistä tulonjakovaikutuksista; 
korostaa, että yleisesti ottaen 
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oikeudenmukainen, osallistava ja hyvin 
suunniteltu julkinen tulojärjestelmä 
perustuu progressiiviseen verotukseen, 
jossa on korkeat verokannat ja alhaiset 
kulutusverot;

Or. en

Tarkistus 83
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. korostaa, että pyrkimykset 
yksinkertaistaa tai yhdenmukaistaa 
arvonlisäverojärjestelmää EU:ssa eivät 
saa johtaa korkeampiin yleisiin tai niistä 
poikkeaviin arvonlisäverokantoihin; 
varoittaa, että korkeammat 
arvonlisäverokannat paitsi lisäävät 
tulonjaon eriarvoisuutta myös vaikuttavat 
kielteisesti kokonaiskysyntään ja siten 
mahdollisesti työllisyyteen ja 
talouskasvuun;

Or. en

Tarkistus 84
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista, sillä on pyrittävä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen eikä sen pidä 
haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä; toteaa, että alennettujen 

Poistetaan.
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verokantojen tehokkuus tämäntyyppisten 
hyödykkeiden ja palvelujen edistämisessä 
tai laajemmin meriittihyödykkeiden 
(esimerkiksi kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

Or. en

Tarkistus 85
Elisabetta Gualmini

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista, sillä on pyrittävä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen eikä sen pidä 
haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä; toteaa, että alennettujen 
verokantojen tehokkuus tämäntyyppisten 
hyödykkeiden ja palvelujen edistämisessä 
tai laajemmin meriittihyödykkeiden 
(esimerkiksi kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista, sillä on pyrittävä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen eikä sen pidä 
haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä;

Or. it
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Tarkistus 86
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista, sillä on pyrittävä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen eikä sen pidä 
haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä; toteaa, että alennettujen 
verokantojen tehokkuus tämäntyyppisten 
hyödykkeiden ja palvelujen edistämisessä 
tai laajemmin meriittihyödykkeiden 
(esimerkiksi kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

11. toteaa, että alennettujen 
arvonlisäverokantojen tehokkuutta 
ympäristöystävällisten hyödykkeiden ja 
palvelujen edistämisessä on edelleen 
vaikea arvioida, koska empiirinen näyttö 
puuttuu, vaikka tietyissä 
tapaustutkimuksissa ja tiettyjen mallien 
mukaisesti positiivisia vaikutuksia 
voidaankin mitata; kehottaa kuitenkin 
ottamaan huomioon, että 
ympäristöystävällisen kulutuksen 
edistämiseksi on ensisijaisen tärkeää, että 
jäsenvaltiot asteittain luopuvat kaikista 
ympäristölle haitallisten hyödykkeiden ja 
palvelujen alennetuista ja nolla-
arvonlisäverokannoista; kehottaa 
komissiota harkitsemaan ajatusta nostaa 
ympäristölle haitallisten tuotteiden 
arvonlisäverokantoja tavanomaiseen 
arvonlisäverokantaan verrattuna, jotta 
vihreän kehityksen ohjelmaan kirjatut 
EU:n ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa;

Or. en

Tarkistus 87
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista, sillä on pyrittävä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen eikä sen pidä 

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista ja sillä on pyrittävä 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen; toteaa, 
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haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä; toteaa, että alennettujen 
verokantojen tehokkuus tämäntyyppisten 
hyödykkeiden ja palvelujen edistämisessä 
tai laajemmin meriittihyödykkeiden 
(esimerkiksi kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

että alennettujen verokantojen tehokkuus 
tämäntyyppisten hyödykkeiden ja 
palvelujen edistämisessä tai laajemmin 
meriittihyödykkeiden (esimerkiksi 
kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
myös näiden verokantojen vaikutuksesta 
kuluttajiin ja niiden hyödykkeiden ja 
palvelujen kysynnän hintajoustosta, joihin 
verokantaa sovelletaan;

Or. en

Tarkistus 88
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista, sillä on pyrittävä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen eikä sen pidä 
haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä; toteaa, että alennettujen 
verokantojen tehokkuus tämäntyyppisten 
hyödykkeiden ja palvelujen edistämisessä 
tai laajemmin meriittihyödykkeiden 
(esimerkiksi kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että siitä ei ole haittaa yritysten 
kansainväliselle kilpailukyvylle; toteaa, 
että alennettujen verokantojen tehokkuus 
tämäntyyppisten hyödykkeiden ja 
palvelujen edistämisessä tai laajemmin 
meriittihyödykkeiden (esimerkiksi 
kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

Or. en
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Tarkistus 89
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista, sillä on pyrittävä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen eikä sen pidä 
haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä; toteaa, että alennettujen 
verokantojen tehokkuus tämäntyyppisten 
hyödykkeiden ja palvelujen edistämisessä 
tai laajemmin meriittihyödykkeiden 
(esimerkiksi kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

11. palauttaa mieliin, että 
ympäristöverotuksen vipuvaikutus 
edellyttää, että verotuksen on oltava 
solidaarista ja reilua ja sillä on pyrittävä 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen eikä 
sen pidä haitata yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä; toteaa, että alennettujen 
verokantojen tehokkuus tämäntyyppisten 
hyödykkeiden ja palvelujen edistämisessä 
tai laajemmin meriittihyödykkeiden 
(esimerkiksi kulttuuri, terveys, biologinen 
monimuotoisuus) edistämisessä riippuu 
pääasiassa näiden verokantojen 
vaikutuksesta kuluttajiin ja niiden 
hyödykkeiden ja palvelujen kysynnän 
hintajoustosta, joihin verokantaa 
sovelletaan;

Or. en

Tarkistus 90
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa tässä yhteydessä, että 
alennettuja verokantoja on aina 
sovellettava finanssipoliittisesti 
vastuullisella tavalla siten, ettei julkisen 
talouden kestävyyttä uhrata;

Or. en
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Tarkistus 91
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että alennetut 
verokannat eivät ole sosiaalisten 
tavoitteiden tai ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen kannalta tehokas väline 
valtiolle aiheutuvien kustannusten vuoksi, 
kun otetaan huomioon verokantojen 
erojen suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä 
valvonta- ja tarkastuskulujen kasvu, 
lobbaukseen liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 92
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että alennetut 
verokannat eivät ole sosiaalisten 
tavoitteiden tai ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen kannalta tehokas väline 
valtiolle aiheutuvien kustannusten vuoksi, 
kun otetaan huomioon verokantojen 
erojen suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä 
valvonta- ja tarkastuskulujen kasvu, 
lobbaukseen liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 93
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että alennetut 
verokannat eivät ole sosiaalisten 
tavoitteiden tai ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen kannalta tehokas väline 
valtiolle aiheutuvien kustannusten vuoksi, 
kun otetaan huomioon verokantojen 
erojen suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä 
valvonta- ja tarkastuskulujen kasvu, 
lobbaukseen liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että alennetut 
verokannat eivät ole sosiaalisten 
tavoitteiden tai ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen kannalta tehokas väline 
valtiolle aiheutuvien kustannusten vuoksi, 
kun otetaan huomioon verokantojen 
erojen suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä 
valvonta- ja tarkastuskulujen kasvu, 
lobbaukseen liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 95
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että alennetut verokannat 
eivät ole sosiaalisten tavoitteiden tai 
ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kannalta tehokas väline valtiolle 
aiheutuvien kustannusten vuoksi, kun 
otetaan huomioon verokantojen erojen 
suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä valvonta- 
ja tarkastuskulujen kasvu, lobbaukseen 
liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

12. korostaa näytön viittaavan siihen, 
että alennetut arvonlisäverokannat ovat 
sosiaalisten tavoitteiden tai 
ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kannalta vähemmän tehokas väline 
valtiolle aiheutuvien huomattavien 
kustannusten vuoksi, kun otetaan 
huomioon verokantojen erojen suuruus, 
verotulojen väheneminen, hallinnollisten 
kustannusten sekä valvonta- ja 
tarkastuskulujen kasvu, lobbaukseen 
liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

Or. en

Tarkistus 96
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että alennetut verokannat 
eivät ole sosiaalisten tavoitteiden tai 
ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kannalta tehokas väline valtiolle 
aiheutuvien kustannusten vuoksi, kun 
otetaan huomioon verokantojen erojen 
suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä valvonta- 

12. korostaa, että alennetut verokannat 
eivät ole sosiaalisten tavoitteiden tai 
ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kannalta tehokkain väline valtiolle 
aiheutuvien kustannusten vuoksi, kun 
otetaan huomioon verokantojen erojen 
suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä valvonta- 
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ja tarkastuskulujen kasvu, lobbaukseen 
liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

ja tarkastuskulujen kasvu, sosiaalisia ja 
taloudellisia näkökulmia edustavien 
painostus, säännösten noudattamisesta 
aiheutuvat kustannukset, talouden 
vääristymät ja jopa veropetokset, sekä 
kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

Or. en

Tarkistus 97
Olivier Chastel, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että alennetut verokannat 
eivät ole sosiaalisten tavoitteiden tai 
ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kannalta tehokas väline valtiolle 
aiheutuvien kustannusten vuoksi, kun 
otetaan huomioon verokantojen erojen 
suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä valvonta- 
ja tarkastuskulujen kasvu, lobbaukseen 
liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

12. korostaa, että alennetut verokannat 
ovat sosiaalisten tavoitteiden tai 
ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kannalta usein melko tehoton väline 
valtiolle aiheutuvien kustannusten vuoksi, 
kun otetaan huomioon verokantojen erojen 
suuruus, verotulojen väheneminen, 
hallinnollisten kustannusten sekä valvonta- 
ja tarkastuskulujen kasvu, lobbaukseen 
liittyvät paineet, säännösten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, 
talouden vääristymät ja jopa veropetokset, 
sekä kohderyhmän tavoittamisen vaikeus;

Or. en

Tarkistus 98
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. arvioi, että suorat 
verokannustimet, kuten suorat tuet tai 
verohyvitykset, jotka suunnataan tietyille 
kuluttajille ja tietyille tuottajille, ovat 

Poistetaan.
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tehokkaampia, joustavampia, näkyvämpiä 
ja kannattavampia välineitä näiden 
sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 99
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, ovat tehokkaampia, 
joustavampia, näkyvämpiä ja 
kannattavampia välineitä näiden 
sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten verohyvitykset, jotka suunnataan 
tietyille kuluttajille ja tietyille tuottajille, 
ovat tehokkaampia, joustavampia, 
näkyvämpiä ja kannattavampia välineitä 
näiden sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi; 
panee kuitenkin merkille, että nämä 
verokannustimet ovat kansallisen 
verotuksellisen itsemääräämisoikeuden 
ytimessä ja että ne kuuluvat kansalliseen 
toimivaltaan ja että niissä on joka 
tapauksessa noudatettava EU:n 
kilpailupolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 100
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, ovat tehokkaampia, 

13. arvioi, että suorat verotoimet, kuten 
progressiiviset henkilökohtaiset 
tuloverokannat ja hiiliverot, ja 
kannustimet, kuten suorat tuet tai 
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joustavampia, näkyvämpiä ja 
kannattavampia välineitä näiden 
sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

verohyvitykset, jotka suunnataan tietyille 
kuluttajille ja tietyille tuottajille, ovat 
tehokkaampia, joustavampia, näkyvämpiä 
ja kannattavampia välineitä näiden 
sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 101
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, ovat tehokkaampia, 
joustavampia, näkyvämpiä ja 
kannattavampia välineitä näiden 
sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, ovat alennettujen verokantojen 
ohella yhtä tehokkaita ja kannattavia 
välineitä näiden sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 102
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, ovat tehokkaampia, 
joustavampia, näkyvämpiä ja 
kannattavampia välineitä näiden 
sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, voivat myös olla tehokkaita, 
joustavia, näkyviä ja kannattavia välineitä 
näiden sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 103
Alfred Sant

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, ovat tehokkaampia, 
joustavampia, näkyvämpiä ja 
kannattavampia välineitä näiden 
sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

13. arvioi, että suorat verokannustimet, 
kuten suorat tuet tai verohyvitykset, jotka 
suunnataan tietyille kuluttajille ja tietyille 
tuottajille, voivat olla tehokkaita, 
joustavia, näkyviä ja kannattavia välineitä 
näiden sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 104
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – kuten 
vähävaraisille kotitalouksille tarkoitettu 
tuloperusteinen verohyvitysohjelma 
yhdistettynä sosiaalisiin uudistuksiin – 
muodostaisivat yhdessä myönteisiin 
tuloksiin johtavan strategian; palauttaa 
mieliin, että Uuden-Seelannin 
arvonlisäverojärjestelmä perustuu 
yhdenmukaiseen verokantaan ja että 
maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja tiedotuskampanjat 

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – kuten 
vähävaraisille kotitalouksille tarkoitettu 
tuloperusteinen verohyvitysohjelma ja ei-
lineaariset progressiiviset 
henkilökohtaiset tuloverokannat 
yhdistettynä sosiaalisiin uudistuksiin ja 
ympäristöveroihin, kuten hiiliveroon – 
muodostaisivat yhdessä myönteisiin 
tuloksiin johtavan strategian, jonka 
tavoitteena on taloudellisesti tehokas, 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
holistinen verotusjärjestelmä; palauttaa 
mieliin, että Uuden-Seelannin 



AM\1240494FI.docx 59/88 PE662.096v01-00

FI

ovat edelleen meriittihyödykkeitä edistävä 
vaihtoehto;

arvonlisäverojärjestelmä perustuu 
yhdenmukaiseen verokantaan ja että 
maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja tiedotuskampanjat 
ovat edelleen meriittihyödykkeitä edistävä 
vaihtoehto; toteaa, että uudelleenjaon 
näkökulmasta yleisen verojärjestelmän 
progressiivisuus on ratkaisevan tärkeää, 
vaikka arvonlisävero olisikin erittäin 
regressiivinen, ja jos verojärjestelmä 
kokonaisuudessaan on progressiivinen, 
jakelutavoitteet voidaan saavuttaa; 
korostaa, että nykyisten alennettujen 
verokantojen korottaminen ilman 
korvaustoimenpiteitä vahingoittaisi 
kohtuuttomasti alhaisen tulotason 
kotitalouksia;

Or. en

Tarkistus 105
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – 
kuten vähävaraisille kotitalouksille 
tarkoitettu tuloperusteinen 
verohyvitysohjelma yhdistettynä 
sosiaalisiin uudistuksiin – muodostaisivat 
yhdessä myönteisiin tuloksiin johtavan 
strategian; palauttaa mieliin, että Uuden-
Seelannin arvonlisäverojärjestelmä 
perustuu yhdenmukaiseen verokantaan ja 
että maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja 
tiedotuskampanjat ovat edelleen 

14. palauttaa mieliin, että Uuden-
Seelannin arvonlisäverojärjestelmä 
perustuu yhdenmukaiseen 15 prosentin 
kiinteämääräiseen verokantaan;
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meriittihyödykkeitä edistävä vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 106
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – 
kuten vähävaraisille kotitalouksille 
tarkoitettu tuloperusteinen 
verohyvitysohjelma yhdistettynä 
sosiaalisiin uudistuksiin – muodostaisivat 
yhdessä myönteisiin tuloksiin johtavan 
strategian; palauttaa mieliin, että Uuden-
Seelannin arvonlisäverojärjestelmä 
perustuu yhdenmukaiseen verokantaan ja 
että maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja tiedotuskampanjat 
ovat edelleen meriittihyödykkeitä edistävä 
vaihtoehto;

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä yhdistettynä 
sosiaalisiin uudistuksiin muodostaisi 
myönteisiin tuloksiin johtavan strategian; 
palauttaa mieliin, että Uuden-Seelannin 
arvonlisäverojärjestelmä perustuu 
yhdenmukaiseen verokantaan ja että 
maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja tiedotuskampanjat 
voisivat edelleen olla meriittihyödykkeitä 
edistävä vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 107
Martin Schirdewan, José Gusmão

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – kuten 
vähävaraisille kotitalouksille tarkoitettu 
tuloperusteinen verohyvitysohjelma 

14. katsoo, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – kuten 
vähävaraisille kotitalouksille tarkoitettu 
tuloperusteinen verohyvitysohjelma – 
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yhdistettynä sosiaalisiin uudistuksiin – 
muodostaisivat yhdessä myönteisiin 
tuloksiin johtavan strategian; palauttaa 
mieliin, että Uuden-Seelannin 
arvonlisäverojärjestelmä perustuu 
yhdenmukaiseen verokantaan ja että 
maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja tiedotuskampanjat 
ovat edelleen meriittihyödykkeitä edistävä 
vaihtoehto;

muodostaisivat yhdessä johdonmukaisen 
strategian, kunhan ne eivät aiheuta 
hallinnollista taakkaa alhaisen tulotason 
kotitalouksille; katsoo, että Uuden-
Seelannin arvonlisäverojärjestelmä 
perustuu yhdenmukaiseen verokantaan ja 
että maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että tuet 
ja tiedotuskampanjat ovat edelleen 
meriittihyödykkeitä edistävä vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 108
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – kuten 
vähävaraisille kotitalouksille tarkoitettu 
tuloperusteinen verohyvitysohjelma 
yhdistettynä sosiaalisiin uudistuksiin – 
muodostaisivat yhdessä myönteisiin 
tuloksiin johtavan strategian; palauttaa 
mieliin, että Uuden-Seelannin 
arvonlisäverojärjestelmä perustuu 
yhdenmukaiseen verokantaan ja että 
maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja tiedotuskampanjat 
ovat edelleen meriittihyödykkeitä edistävä 
vaihtoehto;

14. korostaa, että yhdenmukainen 
arvonlisäverojärjestelmä sekä suorista 
verokannustimista koostuva väline – kuten 
vähävaraisille kotitalouksille tarkoitettu 
tuloperusteinen verohyvitysohjelma 
yhdistettynä sosiaalisiin uudistuksiin – ovat 
kaikki tutkimisen arvoisia vaihtoehtoja; 
palauttaa mieliin, että Uuden-Seelannin 
arvonlisäverojärjestelmä perustuu 
yhdenmukaiseen verokantaan ja että 
maassa sovelletaan vähävaraisille 
kotitalouksille myönnettäviä 
verohyvityksiä; palauttaa mieliin, että 
kiinteämääräiset tuet ja tiedotuskampanjat 
ovat edelleen meriittihyödykkeitä edistävä 
vaihtoehto;

Or. en



PE662.096v01-00 62/88 AM\1240494FI.docx

FI

Tarkistus 109
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, 
Paolo De Castro, Dominique Riquet, Jérémy Decerle, Henna Virkkunen, Anne Sander

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että yhdenmukaiseen 
arvonlisäverojärjestelmään tähtäävässä 
järkeistämisessä on kuitenkin otettava 
huomioon alennetut verokannat, joita on 
perinteisesti sovellettu strategisilla aloilla; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
sopia asianmukaisesta verokohtelusta 
ratsastus- ja hevosalan toiminnalle 
laajasti ymmärrettynä;

Or. fr

Tarkistus 110
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 
mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; korostaa, että 
kaikenlainen arvonlisäverokannan 
heikentäminen johtaa julkisen talouden 
tulojen menetykseen; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
autetaan jäsenvaltioita palautumaan 
nykyisestä sosioekonomisesta kriisistä;

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 
mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; korostaa, että 
kaikenlainen arvonlisäverokannan 
heikentäminen saattaa johtaa julkisen 
talouden tulojen menetykseen, mutta 
teoreettinen ja empiirinen näyttö osoittaa, 
että alhaisempi verokanta voi myös johtaa 
tulojen kasvuun; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
autetaan jäsenvaltioita palautumaan 
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nykyisestä sosioekonomisesta kriisistä;

Or. en

Tarkistus 111
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 
mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; korostaa, että 
kaikenlainen arvonlisäverokannan 
heikentäminen johtaa julkisen talouden 
tulojen menetykseen; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
autetaan jäsenvaltioita palautumaan 
nykyisestä sosioekonomisesta kriisistä;

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 
mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
autetaan jäsenvaltioita palautumaan 
nykyisestä sosioekonomisesta kriisistä;

Or. en

Tarkistus 112
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 
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mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; korostaa, että 
kaikenlainen arvonlisäverokannan 
heikentäminen johtaa julkisen talouden 
tulojen menetykseen; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
autetaan jäsenvaltioita palautumaan 
nykyisestä sosioekonomisesta kriisistä;

mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; korostaa, että 
kaikenlainen arvonlisäverokannan 
heikentäminen johtaa julkisen talouden 
tulojen menetykseen; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
autetaan jäsenvaltioita palautumaan 
nykyisestä sosioekonomisesta kriisistä, ja 
EU:n omien varojen vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 113
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 
mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; korostaa, että 
kaikenlainen arvonlisäverokannan 
heikentäminen johtaa julkisen talouden 
tulojen menetykseen; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
autetaan jäsenvaltioita palautumaan 
nykyisestä sosioekonomisesta kriisistä;

15. palauttaa mieliin, että 
arvonlisäverotulot ovat yksi tärkeimmistä 
julkisten tulojen lähteistä ja että niiden 
osuus on keskimäärin noin 21 prosenttia 
kokonaisverotuloista EU:ssa; palauttaa 
mieliin, että arvonlisäverovaje on EU:ssa 
keskimäärin 10 prosenttia; palauttaa 
mieliin, että arvonlisävero on myös unionin 
talousarvion oma vara; korostaa, että 
kaikenlainen arvonlisäverokannan 
heikentäminen johtaa julkisen talouden 
tulojen menetykseen; kehottaa kansallisia 
veroviranomaisia toteuttamaan aloitteita 
arvonlisäverovajeen vähentämiseksi, jotta 
julkinen talous kohenee;

Or. en
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Tarkistus 114
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että jäsenvaltioiden 
veroviranomaisten välisessä yhteistyössä 
on edistytty merkittävästi viime 
vuosikymmenen aikana; tukee 
jäsenvaltioiden välisiä lisäkeskusteluja 
hallinnollisen yhteistyön vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 115
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneet 
arvonlisäverojärjestelmät aiheuttavat 
kustannuksia yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, koska järjestelmät lisäävät 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, aiheuttavat vääristymiä 
sisämarkkinoilla ja kaupassa sekä 
aiheuttavat valtioille kustannuksia 
tulonmenetysten muodossa; toteaa, että 
alennetut verokannat ovat riittämätön 
väline tulonjako- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019;

Or. en
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Tarkistus 116
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneet 
arvonlisäverojärjestelmät aiheuttavat 
kustannuksia yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, koska järjestelmät lisäävät 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, aiheuttavat vääristymiä 
sisämarkkinoilla ja kaupassa sekä 
aiheuttavat valtioille kustannuksia 
tulonmenetysten muodossa; toteaa, että 
alennetut verokannat ovat riittämätön 
väline tulonjako- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

16. panee merkille DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneiden 
arvonlisäverojärjestelmien aiheuttamia 
sääntöjenmukaisuuskustannuksia 
voidaan vähentää merkittävästi 
jatkamalla yritysten ja julkishallinnon 
digitalisointia;

Or. en

Tarkistus 117
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneet 
arvonlisäverojärjestelmät aiheuttavat 
kustannuksia yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, koska järjestelmät lisäävät 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, aiheuttavat vääristymiä 

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneet 
arvonlisäverojärjestelmät aiheuttavat 
kustannuksia yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, koska järjestelmät lisäävät 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, aiheuttavat vääristymiä 



AM\1240494FI.docx 67/88 PE662.096v01-00

FI

sisämarkkinoilla ja kaupassa sekä 
aiheuttavat valtioille kustannuksia 
tulonmenetysten muodossa; toteaa, että 
alennetut verokannat ovat riittämätön 
väline tulonjako- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

sisämarkkinoilla ja kaupassa sekä 
aiheuttavat valtioille kustannuksia 
tulonmenetysten muodossa;

Or. it

Tarkistus 118
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneet 
arvonlisäverojärjestelmät aiheuttavat 
kustannuksia yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, koska järjestelmät lisäävät 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, aiheuttavat vääristymiä 
sisämarkkinoilla ja kaupassa sekä 
aiheuttavat valtioille kustannuksia 
tulonmenetysten muodossa; toteaa, että 
alennetut verokannat ovat riittämätön 
väline tulonjako- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

16. korostaa, että yleistä 
arvonlisäverokantaa sovellettiin 
jäsenvaltioissa keskimäärin 71 prosenttiin 
kokonaisveropohjasta vuonna 2019; toteaa, 
että eriytyneet arvonlisäverojärjestelmät 
aiheuttavat kustannuksia yrityksille, 
erityisesti pk-yrityksille, koska järjestelmät 
lisäävät säännösten noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, aiheuttavat 
vääristymiä sisämarkkinoilla ja kaupassa 
sekä aiheuttavat valtioille kustannuksia 
tulonmenetysten muodossa; toteaa, että 
alennetut verokannat ovat vähemmän 
tehokas väline tulonjakotavoitteiden 
saavuttamiseksi; toteaa kuitenkin, että 
alhaisen tulotason kotitaloudet hyötyvät 
alennetusta arvonlisäverokannasta, 
vaikka alennettujen verokantojen 
tulonjakovaikutukset ovat melko pieniä;

Or. en

Tarkistus 119
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneet 
arvonlisäverojärjestelmät aiheuttavat 
kustannuksia yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, koska järjestelmät lisäävät 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, aiheuttavat vääristymiä 
sisämarkkinoilla ja kaupassa sekä 
aiheuttavat valtioille kustannuksia 
tulonmenetysten muodossa; toteaa, että 
alennetut verokannat ovat riittämätön 
väline tulonjako- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

16. esittää uudelleen DIW ECON -
konsulttiyhtiön tutkimuksen päätelmät ja 
korostaa, että yleistä verokantaa 
sovellettiin jäsenvaltioissa keskimäärin 
71 prosenttiin kokonaisveropohjasta 
vuonna 2019; toteaa, että eriytyneiden 
arvonlisäverojärjestelmien aiheuttamat 
kustannukset yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, niiden mahdollisesti 
sisämarkkinoille ja kauppaan aiheuttamat 
vääristymät sekä niiden vaikutukset 
valtioiden tuloihin on arvioitava 
huolellisesti, jotta EU:ssa voidaan 
saavuttaa yhtenäinen, oikeudenmukainen 
ja tehokas arvonlisäverojärjestelmä; 
toteaa, että alennetut verokannat ovat 
riittämätön väline tulonjako- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 120
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa arvioimaan ja 
mukauttamaan vääristäviä ja ympäristön 
kannalta haitallisia alennettuja 
verokantoja;

Or. en

Tarkistus 121
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ottaa huomioon vaikeudet 
pienentää arvonlisäverovajetta 
jäsenvaltioiden välillä, koska on 
säilytettävä tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 5 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä talousarvioväline;

17. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
voitava säilyttää jousto sovellettavan 
arvonlisäverokannan määrittämistä varten, 
koska arvonlisävero on tärkeä 
talousarvioväline;

Or. en

Tarkistus 122
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ottaa huomioon vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä, 
koska on säilytettävä tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 5 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä talousarvioväline;

17. ottaa huomioon vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä, 
koska on säilytettävä tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 5 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä talousarvioväline; kehottaa 
komissiota kartoittamaan kaikki 
jäsenvaltioiden väliset erilaiset 
verovalikoimat, jotta voidaan ymmärtää 
paremmin koordinoimattomien ja 
yhdenmukaistamattomien 
verojärjestelmien vääristävä luonne;

Or. en
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Tarkistus 123
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ottaa huomioon vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä, 
koska on säilytettävä tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 5 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä talousarvioväline;

17. ottaa huomioon monista tekijöistä 
johtuvat vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on voitava 
säilyttää jousto sovellettavan 
arvonlisäverokannan määrittämistä varten, 
koska arvonlisävero on tärkeä 
talousarvioväline;

Or. en

Tarkistus 124
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ottaa huomioon vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä, 
koska on säilytettävä tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 5 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä talousarvioväline;

17. ottaa huomioon vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä, 
koska on perusteltua säilyttää tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 5 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä toimintapoliittinen väline;

Or. en
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Tarkistus 125
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ottaa huomioon vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä, 
koska on säilytettävä tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 5 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä talousarvioväline;

17. ottaa huomioon vaikeudet pienentää 
arvonlisäverovajetta jäsenvaltioiden välillä, 
koska on säilytettävä tietty määrä 
arvonlisäveropoikkeuksia, jotka on 
myönnetty tietyille tavaroille ja palveluille, 
ja koska jäsenvaltiot haluavat pitää 
voimassa vähintään 4 prosentin suuruisia 
alennettuja verokantoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on voitava säilyttää jousto 
sovellettavan arvonlisäverokannan 
määrittämistä varten, koska arvonlisävero 
on tärkeä talousarvioväline;

Or. it

Tarkistus 126
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan erityisen lisätulonlähteenä 
kulutusveron määräämistä rajalliselle 
joukolle korkean tason ylellisyystuotteita, 
kun otetaan huomioon pandemian 
leviämisestä aiheutuvat poikkeukselliset 
julkiset kustannukset;

Or. en
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Tarkistus 127
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä 
rajoitetaan poikkeuksia ja muita kuin 
yleisiä verokantoja;

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja; korostaa, että nykyisten 
alennettujen verokantojen korottaminen 
ilman korvaustoimenpiteitä vahingoittaisi 
kohtuuttomasti alhaisen tulotason 
kotitalouksia; vastustaa Euroopan 
komission vuoden 2018 ehdotuksessaan 
esittämää ”negatiivista luetteloa” ja tukee 
pikemminkin neuvostossa parhaillaan 
neuvoteltavana olevaa ”positiivista 
luetteloa”; tukee lisäksi Portugalin 
entisenä neuvoston puheenjohtajavaltiona 
tekemää ehdotusta poistaa jäsenvaltioiden 
tasolla asteittain kaikki alennetut ja 
nollaverokannat ympäristölle haitallisilta 
tuotteilta ja palveluilta, kuten fossiilisilta 
polttoaineilta, kemiallisilta torjunta-
aineilta ja kemiallisilta lannoitteilta; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
nopeasti päätökseen ehdotuksen 
tarkistetuksi arvonlisäverokantoja 
koskevaksi direktiiviksi;

Or. en

Tarkistus 128
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
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arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja;

arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja; toteaa, että tällaiselle 
yksinkertaistetulle 
arvonlisäverojärjestelmälle olisi edelleen 
hyötyä keskitetyn palvelupisteen 
järjestelmästä, jolla vähennettäisiin 
eurooppalaisten yritysten sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia 
ja edistettäisiin EU:n sisäistä kauppaa;

Or. en

Tarkistus 129
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja;

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia; katsoo, että poikkeusten 
rajoittamisen olisi tapahduttava 
samanaikaisesti yleisen ja 
vähimmäisarvonlisäverokannan (15 %) 
laskemisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 130
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
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parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja;

parannetaan kilpailukykyä, edistetään 
sääntöjen vapaaehtoista noudattamista 
sekä rajoitetaan poikkeuksia ja muita kuin 
yleisiä verokantoja;

Or. en

Tarkistus 131
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja;

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä 
rajoitetaan poikkeuksia ja muita kuin 
yleisiä verokantoja;

Or. en

Tarkistus 132
Elisabetta Gualmini

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä 
rajoitetaan poikkeuksia ja muita kuin 
yleisiä verokantoja;

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla alennetaan 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia ja jolla voidaan samalla 
parantaa yritysten kilpailukykyä;

Or. it
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Tarkistus 133
Olivier Chastel, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja;

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun ja nykyaikaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja;

Or. en

Tarkistus 134
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan kilpailukykyä sekä rajoitetaan 
poikkeuksia ja muita kuin yleisiä 
verokantoja;

18. kehottaa ottamaan käyttöön 
yksinkertaistetun 
arvonlisäverojärjestelmän, jolla 
parannetaan tulonjaon 
oikeudenmukaisuutta, korottamatta 
yleisiä tai muita kuin yleisiä verokantoja;

Or. en

Tarkistus 135
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
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tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa;

tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa; suhtautuu 
myönteisesti Transaction Network 
Analysis (TNA) -ohjelmistoon ja 
kannattaa tiiviimmän yhteistyön 
rakentamista Eurofiscin jäsenten välillä 
karusellipetosten nopeaksi 
havaitsemiseksi; kehottaa Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevää konferenssia 
käsittelemään tätä kysymystä EU:n 
taloudellisten etujen suojaamisen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 136
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa;

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten, 
verovälttelyn ja veronkierron sekä 
aggressiivisen verosuunnittelun 
torjunnassa; kehottaa komissiota 
arvioimaan, miten käännettyjen 
menettelyjen käyttöönottoa ja 
täytäntöönpanoa yhteisön sisäisten 
missing trader ‑petosten torjumiseksi 
voidaan yksinkertaistaa ja tehostaa 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 137
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa;

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa; toteaa, että 
verokilpailu ja alhainen veromoraali 
vaikuttavat myös osaltaan 
arvonlisäverovajeeseen; toteaa, että 
alhaista tulojen uudelleenjakoa tukeva 
verojärjestelmä heikentää veromoraalia;

Or. en

Tarkistus 138
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa;

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa; kehottaa 
tässä yhteydessä jäsenvaltioita 
parantamaan hallinnollista yhteistyötä ja 
edistämään kansallisten 
veroviranomaisten toimintaa;

Or. en

Tarkistus 139
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa;

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa; korostaa, 
että veropetosten ja veronkierron torjunta 
ei saisi rikkoa verotuksellisen 
itsemääräämisoikeuden ja verokilpailun 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 140
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti arvonlisäverosäännösten 
soveltamis- ja valvontatoimien 
tehokkuudesta erityisesti veropetosten ja 
veronkierron sekä aggressiivisen 
verosuunnittelun torjunnassa;

19. korostaa, että arvonlisäverovaje 
riippuu laajalti lainsäädännön 
porsaanrei’istä, verohallinnon resurssien 
ja digitaalisen tehokkuuden puutteesta, 
arvonlisäverosäännösten soveltamis- ja 
valvontatoimien tehokkuudesta erityisesti 
veropetosten ja veronkierron sekä 
aggressiivisen verosuunnittelun 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 141
Elisabetta Gualmini

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että kaikissa 
jäsenvaltioissa on otettava käyttöön 
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sähköinen laskutus, joka on osoittautunut 
tehokkaaksi välineeksi petosten ja 
veronkierron torjunnassa niissä 
valtioissa, joissa se on otettu käyttöön, 
sekä soveltuvaksi välineeksi 
yksinkertaistamisen lisäämiseen ja 
säännösten noudattamisesta aiheutuvien 
kustannusten alentamiseen;

Or. it

Tarkistus 142
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
parlamentin aloitteesta perustetun EU:n 
veronseurantakeskuksen perustamiseen; 
korostaa, että Fiscalis 2021–2027 -
ohjelma on välttämätön väline nopean ja 
rakentavan yhteistyön edistämiseksi 
veroviranomaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 143
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 

20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 
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täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä; 
palauttaa mieliin, että suorat 
verohelpotukset ovat välineitä, joiden 
avulla voidaan paremmin toteuttaa toimia 
vähävaraisten kotitalouksien hyväksi ja 
jotka ovat yleensä edullisempia;

täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä; 
palauttaa mieliin, että suorat 
toimintapolitiikat, kuten verotuskynnys ja 
progressiiviset verokannat, ovat välineitä, 
jotka kohdistuvat tehokkaammin 
vähävaraisten kotitalouksien hyväksi, 
takaavat paremman tulojen uudelleenjaon 
ja ovat yleensä edullisempia;

Or. en

Tarkistus 144
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 
täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä; 
palauttaa mieliin, että suorat 
verohelpotukset ovat välineitä, joiden 
avulla voidaan paremmin toteuttaa toimia 
vähävaraisten kotitalouksien hyväksi ja 
jotka ovat yleensä edullisempia;

20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 
täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä;

Or. en

Tarkistus 145
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 
täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä; 
palauttaa mieliin, että suorat 
verohelpotukset ovat välineitä, joiden 
avulla voidaan paremmin toteuttaa toimia 
vähävaraisten kotitalouksien hyväksi ja 
jotka ovat yleensä edullisempia;

20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 
täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä;

Or. en

Tarkistus 146
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 
täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä; 
palauttaa mieliin, että suorat 
verohelpotukset ovat välineitä, joiden 
avulla voidaan paremmin toteuttaa toimia 
vähävaraisten kotitalouksien hyväksi ja 
jotka ovat yleensä edullisempia;

20. palauttaa mieliin, että alennettujen 
verokantojen tehokkuutta 
toimintapolitiikan välineinä on aina 
arvioitava muihin olemassa oleviin 
toimintapolitiikan välineisiin liittyvässä 
erityisessä asiayhteydessä; palauttaa 
mieliin, että alennetuilla verokannoilla 
täydennetään usein olemassa olevia 
sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välineitä; 
palauttaa mieliin, että suorat 
verohelpotukset ovat välineitä, joiden 
avulla voidaan mahdollisesti paremmin 
toteuttaa toimia vähävaraisten 
kotitalouksien hyväksi ja jotka ovat yleensä 
edullisempia, kunhan muut edellytykset 
täyttyvät;

Or. en
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Tarkistus 147
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; pyytää neuvostoa 
hyväksymään 25. toukokuuta 2018 
hyväksytyn ehdotuksen direktiiviksi;

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; kehottaa neuvostoa 
mahdollisimman pian hyväksymään 
25. toukokuuta 2018 hyväksytyn 
ehdotuksen direktiiviksi, kun otetaan 
huomioon kansallisten ja EU:n 
budjettivarojen menetys nykyisessä 
järjestelmässä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan tiivistetyn yhteistyön 
menettelyä jäsenvaltioissa, jotka haluavat 
edetä, koska neuvostossa ei ole 
yksimielisyyttä;

Or. en

Tarkistus 148
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; pyytää neuvostoa 
hyväksymään 25. toukokuuta 2018 
hyväksytyn ehdotuksen direktiiviksi;

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; pyytää neuvostoa 
hyväksymään viipymättä 25. toukokuuta 
2018 hyväksytyn ehdotuksen direktiiviksi; 
korostaa tässä yhteydessä tulevan 
lopullisen arvonlisäverojärjestelmän 
pääperiaatteita, joiden mukaan EU:n 
sisäisten tavarantoimitusten rajat 
ylittävän kaupan verotus tapahtuu 
määränpäässä ja tavarantoimittaja perii 
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ja laskuttaa arvonlisäveron 
määräjäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 149
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; pyytää neuvostoa 
hyväksymään 25. toukokuuta 2018 
hyväksytyn ehdotuksen direktiiviksi;

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; pyytää neuvostoa 
hyväksymään 25. toukokuuta 2018 
hyväksytyn ehdotuksen direktiiviksi; 
toteaa, että neuvoston hyväksynnän 
ollessa toistaiseksi puutteellinen voitaisiin 
tällä välin harkita teknisiä ratkaisuja, 
kuten Transaction Network Analysis -
välinettä, lohkoketjua ja jaettuja maksuja, 
arvonlisäveropetoksiin puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 150
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; pyytää neuvostoa 
hyväksymään 25. toukokuuta 2018 
hyväksytyn ehdotuksen direktiiviksi;

21. painottaa, että on välttämätöntä 
siirtyä sellaiseen lopulliseen 
arvonlisäverojärjestelmään, joka perustuu 
määräpaikassa tapahtuvan verotuksen 
periaatteeseen; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään 25. toukokuuta 2018 
hyväksytyn ehdotuksen direktiiviksi ja 
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tuomitsee ne jäsenvaltiot, jotka estävät 
edistyksen;

Or. en

Tarkistus 151
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
tämän mietinnön jatkotoimina 
konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia, 
joissa käsitellään esille nostettuja aiheita; 
kehottaa neuvostoa arvostamaan 
vuoropuhelua ja yhteistyötä parlamentin 
kanssa, jatkamaan 
arvonlisäverojärjestelmän asianmukaista 
uudistamista ja ottamaan huomioon 
nämä ehdotukset ja perustavanlaatuisen 
tarpeen taata demokraattinen luonne 
EU:n veropolitiikan muutoksissa;

Or. en

Tarkistus 152
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. tukee tilintarkastustuomioistuimen 
ehdotusta harkita sellaisen mekanismin 
perustamista, jolla monivuotisen 
rahoituskehyksen kattamana ajanjaksona 
voidaan tarkistaa monivuotista 
painotettua keskimääräistä alv-kantaa 
(WAR), jotta vältetään arvonlisäveroon 
perustuvan rahoitusosuuden 
vääristyminen kyseisenä aikana, jos 
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jäsenvaltio päättää muuttaa 
arvonlisäveropolitiikkaansa;

Or. en

Tarkistus 153
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toteaa, että arvonlisäverodirektiivi 
on hyväksyttävä neuvostossa yksimielisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 113 artiklan mukaisesti; 
vaatii, että kukin maa voi veloittaa 
arvonlisäveroa tavalla, joka sopii 
parhaiten sen tarpeisiin, kunhan tämä ei 
vaikuta yhteismarkkinoiden toimintaan;

Or. en

Tarkistus 154
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toteaa, että sähköisen 
kaupankäynnin alalla on huomattava 
arvonlisäveron kantovaje; kehottaa 
komissiota tutkimaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen1 a päätelmiä, jotta 
kantovaje voidaan korjata;
_________________
1 a Erityiskertomus nro 12/2019: 
Sähköinen kaupankäynti: monia 
arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä 
haasteita ei ole ratkaistu
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Or. en

Tarkistus 155
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. palauttaa mieliin verovelvollisen 
tunnistenumeron ansiot hyödyllisenä 
välineenä, jolla taataan sääntöjen 
noudattaminen ja verovelvoitteiden 
kunnioittaminen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tutkimaan kaikkia 
verovelvollisen tunnistenumeroon liittyviä 
mahdollisuuksia mekanismina, jolla 
varmistetaan raportoinnin korkea 
tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 156
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. kannattaa ajatusta siitä, että 
arvonlisäveron ilmoittamista ja 
maksamista koskevan, vuodesta 2015 
käytössä olleen arvonlisäveron keskitetyn 
palvelupisteen soveltamisalaa 
laajennetaan; korostaa tarvetta edistää 
erityisesti keskitetyn palvelupisteen 
järjestelmän mukauttamista yhä 
laajempaan sähköiseen kaupankäyntiin;

Or. en
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Tarkistus 157
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. kehottaa komissiota arvioimaan 
nykyistä kehystä ja esittämään 
konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia 
rajat ylittävien liiketoimien tarkastamisen 
kehittämiseksi arvonlisäveron 
varmistamiseksi; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta käsitellä erityisesti 
mahdollisuuksia, joita syntyy sellaisten 
uusien digitaaliteknologioiden 
käyttämisestä, joissa on korkeat 
tietosuoja- ja yksityisyysstandardit, 
veronmaksajien oikeuksista 
huolehtimiseen;

Or. en

Tarkistus 158
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 e. muistuttaa kiireellisestä tarpeesta 
taata sähköisen kaupankäynnin alv-
paketin täysimääräinen saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
asianmukainen täytäntöönpano; kehottaa 
komissiota arvioimaan tilanteen tässä 
yhteydessä ja esittämään konkreettisia 
ehdotuksia sääntöjen mukauttamiseksi 
ottaen huomioon sähköisen 
kaupankäynnin eksponentiaalisen 
kasvun;

Or. en
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Tarkistus 159
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 f. muistuttaa, että on tärkeää käydä 
tiiviimpää vuoropuhelua arvonlisäverosta 
kansainvälisten kumppaneiden, 
pääasiassa tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, kanssa; muistuttaa 
myös, että yhteistyö alkaa hallinnollisen 
yhteistyön ulottuvuudessa ja perustuu 
sille, jotta taataan tehokas tietojenvaihdon 
logiikka, joka voi tehostaa taistelua 
veropetoksiin tai verovälttelyyn johtavia 
järjestelmiä vastaan;

Or. en

Tarkistus 160
Lídia Pereira

Päätöslauselmaesitys
21 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 g. panee merkille komission 
aikomuksen muuttaa alv-komitean 
luonnetta ja tulevaa komiteamenettelyä 
koskevia tavoitteita; korostaa tarvetta 
luottaa parlamentin kantaan tässä 
asiassa; muistuttaa, että on varmistettava, 
että välillistä verotusta koskevaa 
Euroopan unionin toimielinjärjestelmää 
ja toimivallan jakoa noudatetaan 
täysimääräisesti;

Or. en


