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Amendement 1
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 113 en 115 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien artikel 113 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 2
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Visum 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Speciaal verslag 
nr. 12/2019 van de Rekenkamer: 
Elektronische handel: voor veel 
uitdagingen op het gebied van de inning 
van btw en douanerechten moet nog een 
oplossing worden gevonden,

Or. en

Amendement 3
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Raad in 1977 
een zesde richtlijn heeft vastgesteld die ten 
doel heeft te komen tot een uniforme 
belastinggrondslag waarop 
geharmoniseerde tarieven moeten worden 
toegepast; overwegende dat de lidstaten 

A. overwegende dat de Raad in 1977 
een zesde richtlijn heeft vastgesteld die ten 
doel heeft te komen tot een uniforme 
belastinggrondslag waarop 
geharmoniseerde tarieven moeten worden 
toegepast; overwegende dat alle lidstaten 
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daartoe een overgangsperiode hebben 
ingesteld, die inmiddels is verlengd;

overeenkomstig de eerste en de tweede 
richtlijn van de Raad van 11 april 1967 
betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen der lidstaten inzake 
omzetbelasting toentertijd reeds een stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde 
hebben ingevoerd; overwegende dat de 
lidstaten daartoe een overgangsperiode 
hebben ingesteld, die inmiddels is 
verlengd;

Or. en

Amendement 4
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de btw-richtlijn18 
met het oog op duidelijkheid de zesde 
richtlijn herschikt en intrekt; overwegende 
dat de richtlijn bepaalt dat de 
overgangsregels moeten worden vervangen 
door een definitief stelsel op basis van 
belastingheffing in de lidstaat van 
oorsprong; overwegende dat het 
overgangssysteem complex, gebrekkig en 
structureel fraudegevoelig is;

B. overwegende dat de btw-richtlijn18 
met het oog op duidelijkheid de zesde 
richtlijn herschikt en intrekt; overwegende 
dat de richtlijn bepaalt dat de 
overgangsregels moeten worden vervangen 
door een definitief stelsel op basis van 
belastingheffing in de lidstaat van 
oorsprong; overwegende dat het 
overgangssysteem complex, gebrekkig en 
fraudegevoelig is;

_________________ _________________
18 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 
28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde (PB L 347 
van 11.12.2006, blz. 1).

18 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 
28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde (PB L 347 
van 11.12.2006, blz. 1).

Or. en

Amendement 5
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
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Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de lidstaten in de 
eerste plaats verantwoordelijk zijn voor 
belastinginning;

Or. en

Amendement 6
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in 2013 een 
substantiële herziening werd gestart op 
basis van een definitieve regeling op grond 
van het bestemmingsbeginsel, waardoor 
deze minder fraudegevoelig wordt19;

C. overwegende dat in 2013 een 
substantiële herziening werd gestart op 
basis van een definitieve regeling op grond 
van het bestemmingsbeginsel, waardoor 
deze minder fraudegevoelig wordt19; 
overwegende dat het bestemmingsbeginsel 
inhoudt dat de btw wordt betaald door de 
lidstaat van eindverbruik en moet leiden 
tot belastingneutraliteit;

_________________ _________________
19 Zoals beschreven in het EU-actieplan 
van 7 april 2016.

19 Zoals beschreven in het EU-actieplan 
van 7 april 2016.

Or. en

Amendement 7
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende het op 25 mei 2018 
aangenomen voorstel voor een richtlijn, dat 
nadere maatregelen bevat voor het 
definitieve btw-stelsel voor de 

D. overwegende het op 25 mei 2018 
aangenomen voorstel voor een richtlijn, dat 
nadere maatregelen bevat voor het 
definitieve btw-stelsel voor de 
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belastingheffing in het handelsverkeer 
tussen de lidstaten en een einde maakt aan 
de “overgangsregeling”; overwegende dat 
het zijn standpunt op 12 februari 2019 
heeft vastgesteld; overwegende dat de 
Raad zijn standpunt nog niet heeft 
vastgesteld;

belastingheffing in het handelsverkeer 
tussen de lidstaten en een einde maakt aan 
de “overgangsregeling”; overwegende dat 
het zijn standpunt op 12 februari 2019 
heeft vastgesteld; overwegende dat de 
Raad zijn standpunt nog niet heeft 
vastgesteld; overwegende dat deze 
blokkade beslissingen over het aanpassen 
van de btw vertraagt die belangrijk zijn 
voor de uitdagingen waarmee we in het 
kader van het Europese economische 
herstel te maken hebben en dat het 
uitblijven van maatregelen ertoe leidt dat 
lacunes in stand worden gehouden die 
toestaan dat de btw-kloof groeit;

Or. en

Amendement 8
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de btw-kloof in de 
EU van 20 % in 2009 is teruggebracht tot 
10 % in 2019; overwegende dat deze 
tendens als gevolg van de pandemie en de 
sociaal-economische gevolgen ervan in 
2020 is omgeslagen; overwegende dat het 
verlies wordt geschat op 164 miljard EUR, 
waarvan een derde in handen valt van 
fraudeurs en de georganiseerde 
criminaliteit;

E. overwegende dat de btw-kloof in de 
EU volgens snelle schattingen is 
teruggebracht van 20 % in 2009 tot 10 % 
in 2019, hetgeen erop duidt dat de kloof 
onder de 130 miljard EUR zou kunnen 
uitkomen; overwegende dat deze tendens 
als gevolg van de pandemie en de sociaal-
economische gevolgen ervan in 2020 is 
omgeslagen; overwegende dat het verlies 
wordt geschat op 164 miljard EUR, 
waarvan een derde in handen valt van 
fraudeurs en de georganiseerde 
criminaliteit; overwegende dat deze 
verliezen goed kunnen zijn voor een btw-
kloof van 13,7 %; overwegende dat dit 
scenario strategische beleidsopties vereist;

Or. en
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Amendement 9
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat volgens het voor 
de Commissie opgestelde eindverslag 2020 
van het proces “Studie en verslagen over 
de btw-kloof in de EU-28” de btw-kloof in 
de lidstaten uiteenliep van minder dan 
1 % in Zweden en Kroatië tot meer dan 
33 % in Roemenië;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat dit verlies nadelig 
is voor zowel de EU-begroting (de btw is 
het tweede eigen middel van de EU) als 
voor de nationale begrotingen, 
ondernemingen en Europese burgers;

Or. en

Amendement 11
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het Fiscalis-
programma voor de periode 2021-2027, 
met een begroting van 269 miljoen EUR, 
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gericht is op het bestrijden van 
onrechtvaardigheid op belastinggebied 
door nationale belastingautoriteiten te 
helpen beter samen te werken om 
belastingfraude, belastingontduiking en 
agressieve fiscale planning te bestrijden; 
overwegende dat het vorige programma 
591 miljoen EUR aan inkomsten voor de 
EU heeft opgeleverd;

Or. en

Amendement 12
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het Parlement het 
beginsel van nationale 
belastingsoevereiniteit ten volle 
eerbiedigt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat, om 
doeltreffend te kunnen zijn, het EU-
netwerk van deskundigen voor 
fraudebestrijding, Eurofisc, moet worden 
versterkt en voorzien van voldoende 
middelen om gezamenlijke risicoanalysen 
uit te voeren, onderzoeken te coördineren 
en samen te werken met het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), 
Europol en het Europees Openbaar 
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Ministerie, met name met het oog op het 
onderzoeken van btw-fraude; 
overwegende dat een stelsel van 
gedifferentieerde btw-tarieven en hoge 
nalevingskosten de fraude kan doen 
toenemen;

Or. en

Amendement 14
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de 
belastingheffing in de eerste plaats valt 
onder de bevoegdheden van de lidstaten 
en voor dit onderwerp de vereiste van 
eenparigheid van stemmen in de Raad 
geldt, zoals vermeld in artikel 113 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 15
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in advies 
nr. 11/2020 van de Rekenkamer de nieuwe 
methode wordt voorgesteld voor de 
berekening van de eigen middelen uit de 
btw;

F. overwegende dat in advies 
nr. 11/2020 van de Rekenkamer de nieuwe 
methode wordt voorgesteld voor de 
berekening van de eigen middelen uit de 
btw; overwegende dat in dit advies wordt 
opgemerkt dat “de berekening van de 
eigen middelen uit de btw van de lidstaten 
door het voorstel aanzienlijk [wordt] 
vereenvoudigd ten opzichte van het 
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huidige stelsel”, maar wordt vastgesteld 
dat “het risico bestaat dat het definitieve 
meerjarige gewogen gemiddelde tarief 
mogelijk niet representatief is voor alle 
lidstaten”;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de sociaal-
economische crisis als gevolg van de 
COVID-19-pandemie aanzienlijke fiscale 
en begrotingsinspanningen van 
overheden heeft vereist; overwegende dat 
de btw-inkomsten als gevolg van de 
sociaal-economische gevolgen van de 
pandemie volgend jaar lager zullen zijn;

Or. en

Amendement 17
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de eigen 
middelen uit de btw in 2019 goed waren 
voor 11 % van de EU-begroting, in totaal 
17,8 miljard EUR;

Or. en

Amendement 18
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Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het “Actieplan 
voor billijke en eenvoudige 
belastingheffing ter ondersteuning van de 
herstelstrategie” van de Commissie deel 
uitmaakt van de nieuwe strategie van de 
Europese Unie ten behoeve van de 
vereenvoudiging van, aanpassing aan de 
digitalisering van de economie en aan de 
ecologische overgang op het gebied van de 
belastingen, alsook de bestrijding van 
belastingfraude en -ontwijking;

G. overwegende dat het “Actieplan 
voor billijke en eenvoudige 
belastingheffing ter ondersteuning van de 
herstelstrategie” van de Commissie deel 
uitmaakt van de nieuwe strategie van de 
Europese Unie ten behoeve van de 
vereenvoudiging van, aanpassing aan de 
digitalisering van de economie en aan de 
ecologische overgang op het gebied van de 
belastingen, alsook de bestrijding van 
belastingfraude en -ontwijking; 
overwegende dat in dit actieplan zaken in 
verband met de btw als prioriteiten zijn 
aangemerkt, die gericht zijn op de strijd 
tegen btw-fraude en de modernisering van 
de btw op financiële diensten, rekening 
houdend met de digitalisering van de 
economie;

Or. en

Amendement 19
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat financiële 
diensten sinds de aanneming van de btw-
richtlijn, op enkele uitzonderingen na, 
zijn vrijgesteld van btw omdat zij aan 
andere belastingen zijn onderworpen 
(zoals heffingen op verzekeringspremies);

Schrappen

Or. en
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Amendement 20
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de btw als 
indirecte belasting die door alle 
27 lidstaten wordt geïnd verschillende 
nationale regelingen betreft en het 
mogelijk is van al deze regelingen goede 
praktijken te verzamelen en toe te passen 
in het kader van een Europabrede 
hervorming; overwegende dat nationale 
voorbeelden als model moeten worden 
gezien om er rekening mee te houden en 
dat de Europese Commissie moet optreden 
als platform voor de uitwisseling van 
dergelijke goede praktijken; overwegende 
dat de wijzigingen van de nationale 
wetgeving die in 2013 door Portugal 
werden uitgevoerd en waarbij stimulansen 
voor consumenten werden gecreëerd om 
te verzoeken om een rekening in sectoren 
waarin belastinginning moeilijk is, een 
van deze goede voorbeelden zijn;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de algemene 
doelstelling van de digitalisering van de 
belastingheffing essentieel is om de 
transparantie, verantwoording en 
geautomatiseerde rapportage te 
waarborgen, hetgeen cruciaal is voor een 
definitief, vereenvoudigd en 
toekomstbestendig btw-stelsel; 
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overwegende dat de COVID-19-pandemie 
een katalysator was voor de ontwikkeling 
van de digitalisering van alle transacties; 
overwegende dat kmo’s centraal staan bij 
een dergelijk digitaliseringsproces en in 
dit verband moeten worden ondersteund 
bij het verwerven van de nieuwste 
technologie en knowhow;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het Parlement bij 
zijn werkzaamheden het beginsel van 
nationale belasting- en 
begrotingssoevereiniteit ten volle 
eerbiedigt; overwegende dat het streven 
naar innovatieve belastingoplossingen, in 
lijn met de nieuwe economische, sociale 
en ecologische realiteit wordt gesteund;

Or. en

Amendement 23
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat het normale tarief in 
2019 gemiddeld werd toegepast op 71 % 
van de totale belastinggrondslag in de 
lidstaten; wijst erop dat de 
belastinggrondslag voor het normale btw-
tarief tussen 97 % (BG) en 47 % (ES) 
varieerde; stelt vast dat de btw-kloof in de 

1. merkt op dat het normale tarief in 
2019 gemiddeld werd toegepast op 71 % 
van de totale belastinggrondslag in de 
lidstaten; wijst erop dat de 
belastinggrondslag voor het normale btw-
tarief tussen 97 % (BG) en 47 % (ES) 
varieerde; stelt vast dat de btw-kloof in de 
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EU gemiddeld 10 % bedraagt, maar dat er 
grote verschillen tussen de lidstaten 
bestaan20; merkt op dat het aantal 
verlaagde en sterk verlaagde tarieven per 
lidstaat verschilt; stelt vast dat slechts vijf 
lidstaten21 nog steeds sterk verlaagde 
tarieven toepassen; wijst erop dat alleen 
Denemarken geen verlaagde tarieven 
toepast;

EU gemiddeld 10 % bedraagt, maar dat er 
grote verschillen tussen de lidstaten 
bestaan20; merkt op dat het aantal 
verlaagde en sterk verlaagde tarieven per 
lidstaat verschilt;

_________________ _________________
20 Van 33 % in RO tot 1 % in SE en HR. 20 Van 33 % in RO tot 1 % in SE en HR.
21 FR, IE, IT, LU en ES op 1 januari 
2021.

Or. it

Amendement 24
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is verheugd over het feit dat de 
algemene tendens positief is, aangezien de 
btw-kloof in de EU-lidstaten is 
teruggebracht van 20 % in 2009 tot 10 % 
in 2019, hetgeen erop duidt dat de btw-
fraude in de EU afneemt en de btw-
inkomsten ten opzichte van het bbp 
dienovereenkomstig stijgen;

Or. en

Amendement 25
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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1 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten de beste praktijken in de 
lidstaten die erin slagen een grote btw-
kloof te voorkomen, te analyseren en uit 
te wisselen;

Or. en

Amendement 26
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal tarief 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met 7 %, waardoor het normale tarief zou 
dalen van 13 % tot 2 %;

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal tarief 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met zeven procentpunten, waardoor het 
normale tarief zou dalen van 13 tot 
2 procentpunten; moedigt de lidstaten aan 
de voordelen te verkennen die een 
dergelijk enkel verlaagd normaal tarief 
zou hebben voor de eerlijke mededinging 
op hun markt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal 
tarief gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met 7 %, waardoor het normale tarief zou 
dalen van 13 % tot 2 %;

2. merkt op dat uit grove ramingen 
blijkt dat een inkomstenneutrale 
belastinghervorming zou kunnen leiden tot 
een verlaging van het normale btw-tarief 
met gemiddeld zeven procentpunten in de 
EU-27, naast een verlaging van de 
nalevingskosten; benadrukt dat de 
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omvang van de verlaging volgens deze 
ramingen verschilt tussen de EU-
lidstaten, van 2 tot 13 procentpunten;

Or. en

Amendement 28
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal tarief 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met 7 %, waardoor het normale tarief zou 
dalen van 13 % tot 2 %;

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal 
tarief, volgens sommige ramingen, 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
mogelijke verlaging van het normale tarief, 
maar niet de enige oplossing is om de 
complexiteit van het belastingstelsel aan 
te pakken en sociale gevolgen dreigt te 
hebben voor burgers en consumenten in 
de vorm van hogere prijzen;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal tarief 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met 7 %, waardoor het normale tarief zou 
dalen van 13 % tot 2 %;

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal tarief 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU-
27 met zeven procentpunten, waardoor de 
potentiële verlaging van het btw-tarief 
uiteenloopt van 13 (EL) tot 2 (EE) 
procentpunten;

Or. en
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Amendement 30
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal tarief 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met 7 %, waardoor het normale tarief zou 
dalen van 13 % tot 2 %;

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal tarief 
gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met 7 %; stelt vast dat een lager standaard 
btw-tarief ten gunste zou komen van 
consumenten, en met name van 
huishoudens met een laag inkomen;

Or. en

Amendement 31
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw tot één inkomstenneutraal 
tarief gemiddeld zou kunnen leiden tot een 
verlaging van het normale tarief in de EU 
met 7 %, waardoor het normale tarief zou 
dalen van 13 % tot 2 %;

2. merkt op dat een vereenvoudiging 
van de btw gemiddeld zou kunnen leiden 
tot een verlaging van het normale tarief in 
de EU met 7 %, waardoor het normale 
tarief zou dalen van 13 % tot 2 %;

Or. it

Amendement 32
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt;

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt; merkt echter op 
dat de verlaagde tarieven kunnen worden 
gebruikt om belangrijke doelstellingen na 
te streven, voornamelijk in verband met de 
toegang tot essentiële goederen; begrijpt 
dat de toepassing van verlaagde tarieven 
moet leiden tot een lagere prijs voor 
consumenten;

Or. en

Amendement 33
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt;

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt; merkt op dat het 
toepassen van een uniform normaal btw-
tarief met verhogingen voor zeer 
vervuilende goederen en diensten moet 
worden overwogen in plaats van te streven 
naar verlaagde tarieven voor 
milieuvriendelijke producten of diensten;

Or. en

Amendement 34
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt;

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven een 
legitiem doel in de samenleving vervult, 
met name om het regressieve effect van 
het btw-stelsel te beperken en bij te dragen 
tot het behalen van bepaalde nationale 
beleidsdoelstellingen, maar het ook 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
de nalevingskosten verhoogt en fraude in 
de hand kan werken;

Or. en

Amendement 35
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt;

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt; wijst erop dat 
belastingconcurrentie het belangrijkste 
mechanisme vormt waarmee de lidstaten 
mazen en tekortkomingen kunnen 
opsporen die belastingontduiking 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 36
Martin Schirdewan, José Gusmão

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt;

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt; wijst er echter 
op dat vereenvoudigingsmaatregelen niet 
mogen leiden tot hogere btw-tarieven;

Or. en

Amendement 37
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 
nalevingskosten verhoogt;

3. is van oordeel dat het gebruik van 
verlaagde tarieven in sommige landen een 
sociale hefboom kan zijn die sommige 
goederen en sectoren kan beschermen, 
zoals de gezondheidszorg, de 
voedingssector en de bouwsector;

Or. it

Amendement 38
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het gebruik van 
een groot aantal verlaagde tarieven 
bijdraagt aan de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van het belastingstelsel, 
fraude in de hand werkt en de 

3. is van oordeel dat de lidstaten 
gebruik moeten kunnen blijven maken van 
verlaagde tarieven om armoede te 
bestrijden en achtergestelde 
productiesectoren en economisch 
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nalevingskosten verhoogt; achtergestelde geografische gebieden te 
steunen;

Or. it

Amendement 39
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. neemt kennis van de veelvoud aan 
verschillende normale tarieven in de 
lidstaten en de complexiteit die deze 
veroorzaken voor het stelsel, hoewel zij 
gerechtvaardigd zijn op grond van de 
verschillende nationale economische 
stelsels; benadrukt dat deze complexiteit 
verder wordt verergerd door de 
uiteenlopende toepassing van verlaagde 
tarieven die legitiem zijn voor het 
nastreven van sociale en 
milieudoelstellingen; herinnert eraan dat 
de mogelijkheid om sterk verlaagde 
tarieven (in vijf lidstaten) en 
parkeertarieven (in vijf lidstaten) toe te 
passen een aanvullende belemmering 
vormt voor een coherent en volledig 
interoperabel gemeenschappelijk stelsel;

Or. en

Amendement 40
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. begrijpt dat de toenemende 
complexiteit van het stelsel het gevolg is 
van de verschillende tarieven, maar 
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voornamelijk wordt veroorzaakt door de 
vrijstellingen en afwijkingen die als 
uitzondering moeten worden toegestaan; 
herinnert aan de specifieke situatie van 
ongelijke behandeling van de lidstaten 
van voor en na 1992, waarvoor 
verschillende regels gelden; verzoekt de 
Commissie dit probleem in toekomstige 
wetgevingsvoorstellen aan te pakken;

Or. en

Amendement 41
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. merkt op dat de Commissie 
in de afgelopen twintig jaar bijna 
tweehonderd inbreukprocedures heeft 
ingeleid; verzoekt de Commissie een 
samenvatting voor te leggen van de 
belangrijkste bevindingen van deze 
procedures met het oog op het opstellen 
van toekomstige wetgevingsvoorstellen, 
dat wil zeggen met betrekking tot 
verlaagde tarieven, vrijstellingen en niet-
omzetting;

Or. en

Amendement 42
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. merkt op dat de COVID-19-
pandemie uitzonderingen in verband met 
de btw heeft gerechtvaardigd, hetgeen 
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wijst op de noodzaak van een mate van 
flexibiliteit om dringende of onverwachte 
omstandigheden het hoofd te bieden; 
dringt er bij de Commissie op aan hiermee 
rekening te houden bij toekomstige 
wetgevingsvoorstellen inzake de btw;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de btw-kloof 
fluctueert met de conjunctuurcyclus; wijst 
erop dat een gebrekkige naleving van de 
belastingwetgeving verband houdt met 
hoge standaard btw-tarieven en 
meervoudige btw-tarieven, die gepaard 
gaan met een geringere doeltreffendheid 
op gerechtelijk en juridisch gebied;

4. merkt op dat de btw-kloof 
fluctueert met de conjunctuurcyclus; wijst 
erop dat een gebrekkige naleving van de 
belastingwetgeving soms in verband wordt 
gebracht met hoge standaard btw-tarieven 
en meervoudige btw-tarieven, maar ook 
met een geringere doeltreffendheid op 
gerechtelijk en juridisch gebied, zwakkere 
juridische instellingen, hogere 
waargenomen niveaus van corruptie en 
het algehele aandeel van de 
schaduweconomie;

Or. en

Amendement 44
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de btw-kloof 
fluctueert met de conjunctuurcyclus; wijst 
erop dat een gebrekkige naleving van de 
belastingwetgeving verband houdt met 
hoge standaard btw-tarieven en 

4. merkt op dat de btw-kloof 
fluctueert met de conjunctuurcyclus; wijst 
erop dat een gebrekkige naleving van de 
belastingwetgeving verband houdt met 
hoge standaard btw-tarieven en 



PE697.828v01-00 24/87 AM\1240494NL.docx

NL

meervoudige btw-tarieven, die gepaard 
gaan met een geringere doeltreffendheid op 
gerechtelijk en juridisch gebied;

meervoudige btw-tarieven, die gepaard 
gaan met een geringere doeltreffendheid op 
gerechtelijk en juridisch gebied; spoort de 
Commissie en de lidstaten aan om in dit 
verband beste praktijken uit te wisselen;

Or. en

Amendement 45
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is bezorgd dat sommige lidstaten 
donaties in natura in het algemeen niet 
uitsluiten van de btw-heffing, waardoor 
ondernemingen consumentengoederen 
vernietigen, en met name geretourneerde 
goederen, in plaats van deze te doneren 
aan goede doelen, ondanks het feit dat 
een dergelijke uitzondering mogelijk is op 
grond van de bestaande btw-richtlijn; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren aan 
de lidstaten uit te vaardigen waarin zij 
verduidelijkt dat btw-vrijstellingen voor 
donaties in natura verenigbaar zijn met de 
bestaande Uniewetgeving inzake btw 
totdat het voorstel van de Raad van 2018 
(artikel 98, lid 2, van 
COM(2018)0020 final) door de lidstaten 
wordt goedgekeurd;

Or. en

Amendement 46
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. betreurt het gebrek aan 
beschikbare gegevens over regionale 
verschillen, dat mogelijk een grote 
beperking vormt voor het meten van de 
btw-kloof; verzoekt de Commissie te 
controleren of het produceren van 
regionale metingen van de btw-kloof een 
waardevol instrument kan zijn om de 
transparantie te verbeteren en de btw-
kloof te beperken;

Or. en

Amendement 47
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat voor 
ondernemingen de kosten van de huidige 
diversificatie van de verlaagde tarieven 
voor de naleving bijzonder hoog zijn; 
merkt op dat de gemiddelde 
nalevingskosten worden geraamd op 2,5 % 
van de bedrijfsomzet en aanzienlijk 
variëren tussen de lidstaten22;

5. is van oordeel dat de huidige 
diversificatie van de verlaagde tarieven 
leidt tot extra nalevingskosten voor 
ondernemingen; merkt op dat de 
gemiddelde totale nalevingskosten voor de 
ondernemingsbelasting worden geraamd 
op 2,5 % van de bedrijfsomzet en 
aanzienlijk variëren tussen de lidstaten22, 
terwijl de btw, vennootschapsbelasting en 
inkomensafhankelijke belastingen en 
bijdragen als meest belastend worden 
aangemerkt, gevolgd door eigendoms- en 
onroerendgoedbelastingen22 bis;

_________________ _________________
22 LU minder dan 1 %; PL bijna 4 %. 22 LU minder dan 1 %; PL bijna 4 %.

22 bis Study on tax compliance costs for 
SMEs – Final Report, DG GROW, 
Europese Commissie, 2018, blz. xv.

Or. en
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Amendement 48
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat voor 
ondernemingen de kosten van de huidige 
diversificatie van de verlaagde tarieven 
voor de naleving bijzonder hoog zijn; 
merkt op dat de gemiddelde 
nalevingskosten worden geraamd op 2,5 % 
van de bedrijfsomzet en aanzienlijk 
variëren tussen de lidstaten22;

5. is van oordeel dat voor 
ondernemingen de kosten van de huidige 
diversificatie van de verlaagde tarieven 
voor de naleving bijzonder hoog zijn; 
merkt op dat de gemiddelde 
nalevingskosten worden geraamd op 2,5 % 
van de bedrijfsomzet en aanzienlijk 
variëren tussen de lidstaten22; merkt voorts 
op dat de digitalisering aanzienlijk kan 
bijdragen tot de verlaging van de 
nalevingskosten voor ondernemingen;

_________________ _________________
22 LU minder dan 1 %; PL bijna 4 %. 22 LU minder dan 1 %; PL bijna 4 %.

Or. en

Amendement 49
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
nalevingskosten, aangezien deze kosten 
vast zijn en los staan van de grootte van het 
bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; is derhalve van mening dat 
gedifferentieerde btw-regelingen binnen de 
EU de uitvoer kunnen ontmoedigen;

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
nalevingskosten, aangezien deze kosten 
vast zijn en los staan van de grootte van het 
bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; is derhalve van mening dat 
gedifferentieerde btw-regelingen binnen de 
EU leiden tot een ongelijk speelveld 
tussen grote multinationale 
ondernemingen en kmo’s, maar het 
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empirisch bewijs met betrekking tot de 
gevolgen van de btw-stelsels voor de 
internationale handel geen uitsluitsel 
geven;

Or. en

Amendement 50
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
nalevingskosten, aangezien deze kosten 
vast zijn en los staan van de grootte van het 
bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; is derhalve van mening dat 
gedifferentieerde btw-regelingen binnen 
de EU de uitvoer kunnen ontmoedigen;

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
totale nalevingskosten voor de 
ondernemingsbelasting, aangezien deze 
kosten vast zijn en los staan van de grootte 
van het bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; merkt op dat empirisch bewijs met 
betrekking tot de gevolgen van de btw-
stelsels voor de internationale handel 
geen uitsluitsel geeft1 bis;

_________________
1 bis Studie van DIW Econ, blz. 21.

Or. en

Amendement 51
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
nalevingskosten, aangezien deze kosten 
vast zijn en los staan van de grootte van het 

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
nalevingskosten, aangezien deze kosten 
vast zijn en los staan van de grootte van het 
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bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; is derhalve van mening dat 
gedifferentieerde btw-regelingen binnen de 
EU de uitvoer kunnen ontmoedigen;

bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; is derhalve van mening dat sterk 
gedifferentieerde btw-regelingen binnen de 
EU de uitvoer kunnen ontmoedigen;

Or. en

Amendement 52
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
nalevingskosten, aangezien deze kosten 
vast zijn en los staan van de grootte van het 
bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; is derhalve van mening dat 
gedifferentieerde btw-regelingen binnen de 
EU de uitvoer kunnen ontmoedigen;

6. constateert dat kmo’s te maken 
hebben met verhoudingsgewijs hogere 
nalevingskosten, aangezien deze kosten 
vast zijn en los staan van de grootte van het 
bedrijf; wijst erop dat hoge 
nalevingskosten een belemmering vormen 
voor de toegang tot de interne markt van de 
EU; is derhalve van mening dat 
gedifferentieerde btw-regelingen binnen de 
EU de uitvoer binnen de EU kunnen 
ontmoedigen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten te 
verminderen; stelt dat digitale innovaties23 
het potentieel hebben om de 
nalevingskosten te verminderen en 
handelstransacties transparanter te maken; 

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten op de 
lange termijn te verminderen; stelt dat 
digitale innovaties23 het potentieel hebben 
om de nalevingskosten te verminderen en 
handelstransacties transparanter te maken; 



AM\1240494NL.docx 29/87 PE697.828v01-00

NL

benadrukt dat gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen en bedrijven moeten worden 
gewaarborgd;

benadrukt dat gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen moeten worden gewaarborgd; 
dringt erop aan dat kmo’s en andere 
kwetsbare marktdeelnemers moeten 
worden ondersteund door middel van EU-
programma’s en door de EU 
teweeggebrachte opleidingen inzake de 
digitale transitie teneinde hiervan te 
profiteren en hieraan bij te dragen; wijst 
erop dat een dergelijke algemene 
benadering van de versnelling van de 
digitalisering van de knowhow en 
werkzaamheden ter plekke van kmo’s 
uiteindelijk ten goede zal komen van de 
btw-inning;

_________________ _________________
23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

Or. en

Amendement 54
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten te 
verminderen; stelt dat digitale innovaties23 
het potentieel hebben om de 
nalevingskosten te verminderen en 
handelstransacties transparanter te maken; 
benadrukt dat gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen en bedrijven moeten worden 
gewaarborgd;

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten te 
verminderen; stelt dat digitale innovaties23 
het potentieel hebben om de 
nalevingskosten te verminderen en 
handelstransacties transparanter te maken; 
benadrukt dat gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen en bedrijven moeten worden 
gewaarborgd; kijkt uit naar het 
wetgevingsvoorstel voor de modernisering 
van de btw-rapportageverplichtingen en 
verzoekt de Commissie te zorgen voor 
minder bureaucratie en zich te richten op 
een eenvoudige toepassing door 
handelaren;
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_________________ _________________
23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

Or. en

Amendement 55
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten te 
verminderen; stelt dat digitale innovaties23 
het potentieel hebben om de 
nalevingskosten te verminderen en 
handelstransacties transparanter te maken; 
benadrukt dat gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen en bedrijven moeten worden 
gewaarborgd;

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten te 
verminderen; stelt dat digitale innovaties23 
het potentieel hebben om de 
nalevingskosten te verminderen en 
handelstransacties transparanter te maken 
en btw-fraude te bestrijden; benadrukt dat 
gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen en bedrijven moeten worden 
gewaarborgd; wijst op het potentieel van 
“distributed ledger”-technologie (DLT) 
om btw-fraude, zoals intracommunautaire 
ploffraude, te voorkomen;

_________________ _________________
23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

Or. en

Amendement 56
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten te 

7. wijst op het potentieel van 
digitalisering om de nalevingskosten te 
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verminderen; stelt dat digitale innovaties23 
het potentieel hebben om de 
nalevingskosten te verminderen en 
handelstransacties transparanter te maken; 
benadrukt dat gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen en bedrijven moeten worden 
gewaarborgd;

verminderen; stelt dat digitale innovaties23 
het potentieel hebben om de 
nalevingskosten te verminderen, 
handelstransacties transparanter te maken 
en de bureaucratie te beperken; benadrukt 
dat gegevensbeveiliging en de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
personen en bedrijven moeten worden 
gewaarborgd;

_________________ _________________
23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

23 Zoals AI, big data en 
blockchaintechnologie.

Or. en

Amendement 57
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat de Commissie, 
in samenwerking met de lidstaten, op het 
niveau van de Unie een informatieportaal 
over btw moet creëren voor het 
bedrijfsleven om op de interne markt de 
handel te vergemakkelijken en de 
rechtszekerheid te verbeteren; is van 
oordeel dat op dat portaal snel actuele en 
nauwkeurige informatie moet kunnen 
worden verkregen over de toepassing van 
het btw-stelsel in de verschillende 
lidstaten en met name over de juiste btw-
tarieven voor verschillende goederen en 
diensten in de verschillende lidstaten, 
alsook over de voorwaarden voor de 
toepassing van het nultarief; stelt dat een 
dergelijk portaal ook kan bijdragen tot het 
aanpakken van de huidige btw-kloof;

Or. en
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Amendement 58
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de onestopshop van de 
Unie als voorbeeld voor digitale innovatie 
die Europese ondernemingen in staat stelt 
de btw-verplichtingen te vereenvoudigen 
en de nalevingskosten op het gebied van 
verkopen in het kader van elektronische 
handel in de EU te verlagen; merkt op dat 
een dergelijke verlaging van de 
nalevingskosten met name voordelig is 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen; verzoekt de Europese 
Commissie te verkennen hoe de omvang 
van de onestopshop kan worden 
uitgebreid;

Or. en

Amendement 59
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten de onderlinge 
samenwerking uit te breiden en te 
verbeteren en de in februari 2020 
aangenomen reeks regels inzake de 
uitwisseling van btw-betalingsgegevens 
grondig toe te passen om het opsporen 
van btw-fraude bij grensoverschrijdende 
elektronische handelstransacties te 
vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 60
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. merkt op dat de lidstaten reeds 
nieuwe technologieën toepassen om de 
efficiëntie van de controle van 
binnenlandse aankopen voor 
belastingkwesties te verbeteren; begrijpt 
dat rekening moet worden gehouden met 
deze nationale maatregelen wanneer het 
btw-stelsel wordt hervormd, als goede 
praktijken die in aanmerking moeten 
worden genomen; pleit voor meer 
samenwerking tussen de lidstaten in dit 
opzicht, teneinde grensoverschrijdende 
transacties te vergemakkelijken, zonder 
buitensporige kosten voor exploitanten en 
consumenten; is verheugd over het 
streven van de Commissie om een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor het 
moderniseren van de btw-
rapportageverplichtingen; verzoekt de 
Commissie concrete voorstellen te doen 
ter bevordering van een sneller systeem 
voor de uitwisseling van informatie over 
de btw met betrekking tot transacties 
binnen de EU en om dit systeem 
interoperabel te maken met nationale 
mechanismen; pleit voor de uitbreiding 
van elektronische facturering;

Or. en

Amendement 61
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. benadrukt dat de 
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grensoverschrijdende btw-fraude en 
carrouselfraude dringend moeten worden 
aangepakt, met de goede uitvoering van 
mechanismen voor de efficiënte 
uitwisseling van informatie en 
toereikende middelen (zowel menselijke, 
financiële, technische als technologische 
middelen) voor autoriteiten zoals OLAF; 
wijst op de waardevolle bijdrage van 
instrumenten zoals Eurofisc; herinnert 
aan de rol van aanbieders van 
betalingsdiensten en de noodzaak om 
hoge normen te waarborgen voor de btw-
rapportage;

Or. en

Amendement 62
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 
markt leidt, waardoor grensoverschrijdend 
winkelen wordt gestimuleerd en de 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten 
toeneemt; herinnert eraan dat 
ondernemingen duidelijke en 
ondubbelzinnige btw-regels nodig hebben 
om grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en hun administratieve lasten te 
verminderen;

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 
markt kan leiden, waardoor 
grensoverschrijdend winkelen wordt 
gestimuleerd en de belastingconcurrentie 
tussen de lidstaten toeneemt; herinnert 
eraan dat ondernemingen een 
vereenvoudigde en gecentraliseerde 
toegang tot informatie over tarieven nodig 
hebben, evenals duidelijke en 
ondubbelzinnige btw-regels om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en hun administratieve lasten te 
verminderen; is in dit verband verheugd 
over de vereenvoudigde en 
gedigitaliseerde methode voor de 
registratie voor de btw-
vrijstellingsregeling voor kmo’s die 
grensoverschrijdende zakelijke activiteiten 
verrichten door middel van een 
onlineportaal, waarmee de kosten en 
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administratieve lasten worden beperkt;

Or. en

Amendement 63
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 
markt leidt, waardoor grensoverschrijdend 
winkelen wordt gestimuleerd en de 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten 
toeneemt; herinnert eraan dat 
ondernemingen duidelijke en 
ondubbelzinnige btw-regels nodig hebben 
om grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en hun administratieve lasten te 
verminderen;

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 
markt leidt, waardoor grensoverschrijdend 
winkelen wordt gestimuleerd en de 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten 
toeneemt; merkt op dat met name de 
diversificatie van de btw-tarieven leidt tot 
een stimulans om prijsverschillen tussen 
landen te benutten door de consumptie te 
verplaatsen naar lidstaten met lagere btw-
tarieven en de belastinginkomsten van 
overheden te verstoren en zo kan leiden 
tot belastingconcurrentie tussen de 
lidstaten; herinnert eraan dat 
ondernemingen duidelijke en 
ondubbelzinnige btw-regels nodig hebben 
om grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en hun administratieve lasten te 
verminderen;

Or. en

Amendement 64
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 
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markt leidt, waardoor grensoverschrijdend 
winkelen wordt gestimuleerd en de 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten 
toeneemt; herinnert eraan dat 
ondernemingen duidelijke en 
ondubbelzinnige btw-regels nodig hebben 
om grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en hun administratieve lasten 
te verminderen;

markt kan leiden, waardoor 
grensoverschrijdend winkelen wordt 
gestimuleerd en de belastingconcurrentie 
tussen de lidstaten toeneemt; merkt op dat 
26 van de 27 lidstaten de verlaagde 
tarieven gebruiken als onderdeel van hun 
belasting- en sociaal beleid; herinnert 
eraan dat één gezamenlijk 
informatieportaal over de uitvoering van 
het btw-stelsel in de verschillende 
lidstaten grensoverschrijdende activiteiten 
zou bevorderen en de administratieve 
lasten van ondernemingen zou 
verminderen;

Or. en

Amendement 65
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 
markt leidt, waardoor grensoverschrijdend 
winkelen wordt gestimuleerd en de 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten 
toeneemt; herinnert eraan dat 
ondernemingen duidelijke en 
ondubbelzinnige btw-regels nodig hebben 
om grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en hun administratieve lasten te 
verminderen;

8. merkt op dat de diversificatie van 
de tarieven tot prijsverstoring op de interne 
markt leidt, waardoor grensoverschrijdend 
winkelen wordt gestimuleerd; herinnert 
eraan dat ondernemingen duidelijke en 
ondubbelzinnige btw-regels nodig hebben 
om grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en hun administratieve lasten te 
verminderen;

Or. en

Amendement 66
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is verheugd over de positieve 
tendens van het verlagen van de 
nalevingskosten door het voortzetten van 
de digitalisering van ondernemingen en 
overheden; merkt op dat de tijd die nodig 
is voor belastingnaleving in OESO-landen 
tussen 2006 en 2020 daalde van 230 tot 
162 uur, voornamelijk dankzij de 
invoering van elektronische systemen 
voor de indiening en betaling1 bis;
_________________
1 bis PWC, Paying Taxes 2020, blz. 27.

Or. en

Amendement 67
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een goed opgezet 
btw-stelsel neutraal is en geen invloed 
mag hebben op de handel, maar dat dit 
beginsel in de praktijk moeilijk te 
verifiëren is op mondiaal niveau gezien de 
praktijk van btw-vrijstellingen, de 
tekortkomingen van restitutiesystemen, de 
veelheid van tarieven die tot 
nalevingskosten leiden en de vervanging 
van inkomstenbelastingen door btw die de 
handel stimuleert;

9. benadrukt dat een doeltreffend btw-
stelsel met lage gemiddelde 
belastingtarieven minder kwetsbaar is 
voor belastingontduiking en 
belastingoptimalisering;

Or. en

Amendement 68
Alfred Sant, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een goed opgezet 
btw-stelsel neutraal is en geen invloed mag 
hebben op de handel, maar dat dit beginsel 
in de praktijk moeilijk te verifiëren is op 
mondiaal niveau gezien de praktijk van 
btw-vrijstellingen, de tekortkomingen van 
restitutiesystemen, de veelheid van tarieven 
die tot nalevingskosten leiden en de 
vervanging van inkomstenbelastingen door 
btw die de handel stimuleert;

9. benadrukt dat een goed opgezet 
btw-stelsel neutraal is en geen invloed mag 
hebben op de handel, maar dat dit beginsel 
in de praktijk moeilijk te verifiëren is op 
mondiaal niveau gezien de praktijk van 
btw-vrijstellingen, de tekortkomingen van 
restitutiesystemen, de veelheid van tarieven 
die tot nalevingskosten leiden en de 
vervanging van inkomstenbelastingen door 
btw die de handel stimuleert; wijst erop dat 
steeds meer kmo’s in de gehele EU willen 
handelen, met name door middel van 
online transacties, en dat het btw-stelsel 
van de EU gericht moet zijn op het 
vergemakkelijken van een dergelijke 
grensoverschrijdende groei;

Or. en

Amendement 69
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een goed opgezet 
btw-stelsel neutraal is en geen invloed mag 
hebben op de handel, maar dat dit beginsel 
in de praktijk moeilijk te verifiëren is op 
mondiaal niveau gezien de praktijk van 
btw-vrijstellingen, de tekortkomingen van 
restitutiesystemen, de veelheid van tarieven 
die tot nalevingskosten leiden en de 
vervanging van inkomstenbelastingen door 
btw die de handel stimuleert;

9. erkent dat het btw-stelsel niet 
neutraal is, hetgeen invloed kan hebben op 
de handel, gezien de praktijk van btw-
vrijstellingen, restitutiesystemen, de 
veelheid van tarieven en de vervanging van 
inkomstenbelastingen door btw die de 
handel stimuleert;

Or. en

Amendement 70
Kira Marie Peter-Hansen
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een goed opgezet 
btw-stelsel neutraal is en geen invloed mag 
hebben op de handel, maar dat dit beginsel 
in de praktijk moeilijk te verifiëren is op 
mondiaal niveau gezien de praktijk van 
btw-vrijstellingen, de tekortkomingen van 
restitutiesystemen, de veelheid van tarieven 
die tot nalevingskosten leiden en de 
vervanging van inkomstenbelastingen 
door btw die de handel stimuleert;

9. benadrukt dat een goed opgezet 
btw-stelsel neutraal is en geen invloed mag 
hebben op de handel, maar dat dit beginsel 
in de praktijk moeilijk te verifiëren is op 
mondiaal niveau gezien de praktijk van 
btw-vrijstellingen, de tekortkomingen van 
restitutiesystemen en de veelheid van 
tarieven die tot nalevingskosten leiden;

Or. en

Amendement 71
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat in vergelijking met de 
EU-27 er onder de vijftig federale staten 
van de VS meer dan 
11 000 rechtsgebieden voor de normale 
omzetbelasting zijn, met een afzonderlijke 
samengevoegde omzetbelasting op basis 
van een unieke combinatie van factoren, 
waaronder omzetbelasting die wordt 
geheven door de belastingautoriteiten op 
het niveau van de staat, de county, de stad 
en het district1 bis;
_________________
1 bis https://taxfoundation.org/state-sales-
tax-jurisdictions-in-the-us-2020/

Or. en
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Amendement 72
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt zich af of de niet-
neutraliteit van het btw-stelsel kan worden 
gebruikt ter bevordering van de macro-
economische samenhang en 
samenwerking in de EU; verzoekt de 
Commissie te beoordelen hoe verlaagde 
btw-tarieven kunnen worden toegepast om 
intracommunautaire onevenwichtigheden 
in de handel aan te pakken;

Or. en

Amendement 73
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat uit empirisch bewijs 
blijkt dat het huidige stelsel van meerdere 
btw-tarieven in de EU-lidstaten regressief 
is wanneer dit wordt gemeten als 
percentage van het besteedbaar inkomen, 
maar in de meeste EU-lidstaten evenredig 
of licht progressief neigt te zijn wanneer 
het wordt gemeten als percentage van de 
uitgaven; merkt daarnaast op dat met 
name wanneer wordt gemeten in termen 
van uitgaven, de verlaagde btw-tarieven 
en het nultarief daarmee bijdragen tot een 
progressiever btw-stelsel ten opzichte van 
btw-stelsels met een enkel tarief; merkt 
bovendien op dat uit bewijs ook blijkt dat 
alleen btw-tarieven die werden beperkt 
met het oog op de ondersteuning van 
huishoudens met een laag inkomen (zoals 
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verlaagde tarieven voor levensmiddelen) 
de btw progressiever maken;

Or. en

Amendement 74
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 
consument; wijst erop dat de 
doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan 
de consument doorberekenen, de duur 
ervan in de loop der tijd, de omvang van 
de verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat volledige 
overgang derhalve onzeker is en niet de 
basis voor beleidsvorming mag zijn; wijst 
erop dat het niet mogelijk is huishoudens 
met een laag inkomen als doelgroep te 
nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 
consument; wijst erop dat de 

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 
consument; wijst erop dat de 
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doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan de 
consument doorberekenen, de duur ervan 
in de loop der tijd, de omvang van de 
verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat volledige 
overgang derhalve onzeker is en niet de 
basis voor beleidsvorming mag zijn; wijst 
erop dat het niet mogelijk is huishoudens 
met een laag inkomen als doelgroep te 
nemen;

doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan de 
consument doorberekenen, de duur ervan 
in de loop der tijd, de omvang van de 
verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat volledige 
overgang derhalve een complex proces is 
en niet mag worden uitgevoerd zonder 
gedegen effectbeoordeling; merkt echter 
op dat uit bewijs blijkt dat verlaagde btw-
tarieven met het oog op de ondersteuning 
van huishoudens met een laag inkomen 
(zoals verlaagde tarieven voor 
levensmiddelen) de btw progressiever 
maken; merkt bovendien op dat hoewel de 
bestaande verlaagde btw-tarieven en het 
nultarief een verhoudingsgewijs groter 
voordeel opleveren voor huishoudens met 
een laag inkomen in de EU (gemeten als 
aandeel van de uitgaven), zij in absolute 
(geldelijke) termen normaal gesproken 
een groter voordeel opleveren voor 
huishoudens met een hoog inkomen;

Or. en

Amendement 76
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 
consument; wijst erop dat de 
doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan 
de consument doorberekenen, de duur 
ervan in de loop der tijd, de omvang van 
de verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat volledige 
overgang derhalve onzeker is en niet de 

10. merkt op dat voor basisgoederen 
verlaagde tarieven moeten worden 
gehandhaafd, ook al is het niet mogelijk 
huishoudens met een laag inkomen als 
doelgroep te nemen;
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basis voor beleidsvorming mag zijn; wijst 
erop dat het niet mogelijk is huishoudens 
met een laag inkomen als doelgroep te 
nemen;

Or. it

Amendement 77
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 
consument; wijst erop dat de 
doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan de 
consument doorberekenen, de duur ervan 
in de loop der tijd, de omvang van de 
verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat volledige 
overgang derhalve onzeker is en niet de 
basis voor beleidsvorming mag zijn; wijst 
erop dat het niet mogelijk is huishoudens 
met een laag inkomen als doelgroep te 
nemen;

10. wijst erop dat de doeltreffendheid 
van een verlaagd tarief afhangt van een 
aantal factoren, zoals de mate waarin de 
ondernemingen het aan de consument 
doorberekenen, de duur ervan in de loop 
der tijd, de omvang van de verlaging en de 
complexiteit van het tariefstelsel;

Or. it

Amendement 78
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 



PE697.828v01-00 44/87 AM\1240494NL.docx

NL

consument; wijst erop dat de 
doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan de 
consument doorberekenen, de duur ervan 
in de loop der tijd, de omvang van de 
verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat volledige 
overgang derhalve onzeker is en niet de 
basis voor beleidsvorming mag zijn; wijst 
erop dat het niet mogelijk is huishoudens 
met een laag inkomen als doelgroep te 
nemen;

consument; wijst erop dat de 
doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan de 
consument doorberekenen en de duur 
ervan in de loop der tijd; is van mening dat 
prijsingrepen noodzakelijk kunnen zijn 
om ervoor te zorgen dat de verlaagde btw-
tarieven tot uiting komen in verlaagde 
prijzen voor consumenten;

Or. en

Amendement 79
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 
consument; wijst erop dat de 
doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan de 
consument doorberekenen, de duur ervan 
in de loop der tijd, de omvang van de 
verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat volledige 
overgang derhalve onzeker is en niet de 
basis voor beleidsvorming mag zijn; wijst 
erop dat het niet mogelijk is huishoudens 
met een laag inkomen als doelgroep te 
nemen;

10. merkt op dat het gebruik van 
verlaagde tarieven niet systematisch leidt 
tot een blijvende prijsverlaging voor de 
consument; wijst erop dat de 
doeltreffendheid van een verlaagd tarief 
afhangt van een aantal factoren, zoals de 
mate waarin de ondernemingen het aan de 
consument doorberekenen, de duur ervan 
in de loop der tijd, de omvang van de 
verlaging en de complexiteit van het 
tariefstelsel; merkt op dat overgang 
derhalve een proces is dat een uitgebreide 
analyse en effectbeoordeling vereist om 
ervoor te zorgen dat verlagingen alleen 
van toepassing zijn waar zij ten goede 
kunnen komen aan huishoudens met een 
laag inkomen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat met verlaagde 
tarieven normaal gesproken het legitieme 
doel wordt nagestreefd om ervoor te 
zorgen dat essentiële goederen voor 
iedereen toegankelijk zijn; wijst erop dat 
verlaagde btw-tarieven op essentiële 
goederen (zoals levensmiddelen) de btw 
vaak progressiever maken en alleen 
moeten worden toegepast op producten 
die sociale, milieu- of culturele voordelen 
opleveren; wijst erop dat verlaagde 
tarieven met name belangrijk kunnen zijn 
in samenlevingen met grote 
inkomensongelijkheden en een hoog 
niveau van sociale en economische 
ongelijkheid;

Or. en

Amendement 81
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is zeer bezorgd over de regressieve 
aard van de verbruiksbelasting; wijst erop 
dat de btw-tarieven laag moeten worden 
gehouden, aangezien deze huishoudens 
met een lager inkomen op onevenredige 
wijze belasten en de ongelijkheden in de 
welvaartsverdeling verergeren;

Or. en

Amendement 82
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Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzet zich sterk tegen 
belastinghervormingen die een 
progressieve belastingheffing vervangen 
door een regressieve belastingheffing, 
zoals het verlagen van de 
inkomstenbelasting voor topinkomens of 
de vennootschapsbelasting, terwijl de btw 
wordt verhoogd; waarschuwt voor de 
regressieve verdelingseffecten van 
dergelijke hervormingen; wijst erop dat 
een billijk, inclusief en goed ontworpen 
stelsel voor de overheidsinkomsten over 
het algemeen gebaseerd is op een 
progressieve belastingheffing, met hoge 
tarieven en lage verbruiksbelastingen;

Or. en

Amendement 83
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. wijst erop dat inspanningen 
om het btw-stelsel in de EU te 
vereenvoudigen of te harmoniseren niet 
mogen leiden tot hogere normale of 
afwijkende btw-tarieven; waarschuwt dat 
hogere btw-tarieven niet alleen de 
ongelijkheid van de verdeling verergeren, 
maar ook negatieve gevolgen hebben voor 
de totale vraag en derhalve mogelijk voor 
de werkgelegenheid en economische 
groei;

Or. en
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Amendement 84
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat 
milieubelasting, wil zij een hefboomeffect 
hebben, gebaseerd moet zijn op 
solidariteit, gericht moet zijn op sociale 
billijkheid en het internationale 
concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in 
ruimere zin voor beschermde goederen 
(zoals cultuur, gezondheid, biodiversiteit) 
voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 
consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
een dergelijk tarief van toepassing is;

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, 
gebaseerd moet zijn op solidariteit, gericht 
moet zijn op sociale billijkheid en het 
internationale concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in 

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, 
gebaseerd moet zijn op solidariteit, gericht 
moet zijn op sociale billijkheid en het 
internationale concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen;
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ruimere zin voor beschermde goederen 
(zoals cultuur, gezondheid, biodiversiteit) 
voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 
consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
een dergelijk tarief van toepassing is;

Or. it

Amendement 86
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat 
milieubelasting, wil zij een hefboomeffect 
hebben, gebaseerd moet zijn op 
solidariteit, gericht moet zijn op sociale 
billijkheid en het internationale 
concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in 
ruimere zin voor beschermde goederen 
(zoals cultuur, gezondheid, biodiversiteit) 
voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 
consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
een dergelijk tarief van toepassing is;

11. merkt op dat de doeltreffendheid 
van verlaagde btw-tarieven voor de 
promotie van milieuvriendelijke goederen 
en diensten nog steeds moeilijk kan 
worden beoordeeld als gevolg van een 
gebrek aan empirisch bewijs, hoewel in 
bepaalde casestudy’s en volgens bepaalde 
modellen een positieve impact kan worden 
gemeten; dringt er echter op aan dat het 
voor het bevorderen van de 
milieuvriendelijke consumptie van 
primair belang is dat de lidstaten ook alle 
nultarieven en verlaagde tarieven 
geleidelijk afschaffen voor goederen en 
diensten die schadelijk zijn voor het 
milieu; nodigt de Commissie uit na te 
denken over het idee van verhoogde btw-
tarieven ten opzichte van het normale 
btw-tarief voor producten die schadelijk 
zijn voor het milieu, teneinde de 
klimaatdoelstellingen van de EU, zoals 
verankerd in de Green Deal, te behalen;

Or. en

Amendement 87
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Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, 
gebaseerd moet zijn op solidariteit, gericht 
moet zijn op sociale billijkheid en het 
internationale concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in ruimere 
zin voor beschermde goederen (zoals 
cultuur, gezondheid, biodiversiteit) 
voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 
consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
een dergelijk tarief van toepassing is;

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, 
gebaseerd moet zijn op solidariteit en 
gericht moet zijn op sociale billijkheid; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in ruimere 
zin voor beschermde goederen (zoals 
cultuur, gezondheid, biodiversiteit) ook 
afhangt van de doorberekening van deze 
tarieven aan de consument en de 
prijselasticiteit van de vraag naar goederen 
en diensten waarop een dergelijk tarief van 
toepassing is;

Or. en

Amendement 88
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, 
gebaseerd moet zijn op solidariteit, gericht 
moet zijn op sociale billijkheid en het 
internationale concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in ruimere 
zin voor beschermde goederen (zoals 
cultuur, gezondheid, biodiversiteit) 
voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, het 
internationale concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in ruimere 
zin voor beschermde goederen (zoals 
cultuur, gezondheid, biodiversiteit) 
voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 
consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
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consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
een dergelijk tarief van toepassing is;

een dergelijk tarief van toepassing is;

Or. en

Amendement 89
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, 
gebaseerd moet zijn op solidariteit, gericht 
moet zijn op sociale billijkheid en het 
internationale concurrentievermogen van 
ondernemingen niet mag ondermijnen; 
merkt op dat de doeltreffendheid van 
verlaagde tarieven voor de promotie van 
dit soort goederen en diensten of in ruimere 
zin voor beschermde goederen (zoals 
cultuur, gezondheid, biodiversiteit) 
voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 
consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
een dergelijk tarief van toepassing is;

11. herinnert eraan dat milieubelasting, 
wil zij een hefboomeffect hebben, 
gebaseerd moet zijn op solidariteit en 
eerlijkheid, gericht moet zijn op sociale 
billijkheid en het internationale 
concurrentievermogen van ondernemingen 
niet mag ondermijnen; merkt op dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven 
voor de promotie van dit soort goederen en 
diensten of in ruimere zin voor beschermde 
goederen (zoals cultuur, gezondheid, 
biodiversiteit) voornamelijk afhangt van de 
doorberekening van deze tarieven aan de 
consument en de prijselasticiteit van de 
vraag naar goederen en diensten waarop 
een dergelijk tarief van toepassing is;

Or. en

Amendement 90
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst er in dit opzicht op dat 
verlaagde tarieven altijd op fiscaal 
verantwoorde wijze moeten worden 
toegepast, zonder de duurzaamheid van de 



AM\1240494NL.docx 51/87 PE697.828v01-00

NL

overheidsfinanciën op te offeren;

Or. en

Amendement 91
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
geen doeltreffend instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 
verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere 
administratieve kosten, kosten voor 
controles en inspecties, lobbydruk, 
nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te 
bereiken;

Schrappen

Or. it

Amendement 92
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
geen doeltreffend instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 
verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere 
administratieve kosten, kosten voor 
controles en inspecties, lobbydruk, 

Schrappen
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nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te 
bereiken;

Or. en

Amendement 93
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
geen doeltreffend instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 
verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere 
administratieve kosten, kosten voor 
controles en inspecties, lobbydruk, 
nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te 
bereiken;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
geen doeltreffend instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 
verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 

Schrappen
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belastinginkomsten, hogere 
administratieve kosten, kosten voor 
controles en inspecties, lobbydruk, 
nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te 
bereiken;

Or. en

Amendement 95
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
geen doeltreffend instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 
verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere administratieve 
kosten, kosten voor controles en inspecties, 
lobbydruk, nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te bereiken;

12. benadrukt dat bewijs erop duidt dat 
verlaagde btw-tarieven een minder 
doeltreffend instrument zijn om sociale of 
milieudoelstellingen te verwezenlijken, 
gezien de aanzienlijke kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere administratieve 
kosten, kosten voor controles en inspecties, 
lobbydruk, nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te bereiken;

Or. en

Amendement 96
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
geen doeltreffend instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
niet het doeltreffendste instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 
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verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere administratieve 
kosten, kosten voor controles en inspecties, 
lobbydruk, nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te bereiken;

verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere administratieve 
kosten, kosten voor controles en inspecties, 
druk van sociale en economische 
vertegenwoordigers, nalevingskosten, 
economische verstoringen alsook 
belastingfraude, en de moeilijkheid om een 
doelgroep te bereiken;

Or. en

Amendement 97
Olivier Chastel, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
geen doeltreffend instrument zijn om 
sociale of milieudoelstellingen te 
verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere administratieve 
kosten, kosten voor controles en inspecties, 
lobbydruk, nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te bereiken;

12. benadrukt dat verlaagde tarieven 
vaak een vrij inefficiënt instrument zijn 
om sociale of milieudoelstellingen te 
verwezenlijken, gezien de kosten voor de 
overheid ten aanzien van de discrepantie 
tussen tarieven, verminderde 
belastinginkomsten, hogere administratieve 
kosten, kosten voor controles en inspecties, 
lobbydruk, nalevingskosten, economische 
verstoringen alsook belastingfraude, en de 
moeilijkheid om een doelgroep te bereiken;

Or. en

Amendement 98
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 

Schrappen
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of belastingkredieten, gericht op 
specifieke consumenten en producenten, 
doeltreffender, flexibeler, zichtbaarder en 
kostenefficiëntere instrumenten zijn om 
deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 99
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, 
doeltreffender, flexibeler, zichtbaarder en 
kostenefficiëntere instrumenten zijn om 
deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals belastingkredieten, 
gericht op specifieke consumenten en 
producenten, doeltreffender, flexibeler, 
zichtbaarder en kostenefficiëntere 
instrumenten zijn om deze sociale en 
milieudoelstellingen te verwezenlijken; 
merkt echter op dat deze fiscale 
stimulansen de kern van de nationale 
soevereiniteit vormen en vallen onder de 
nationale bevoegdheden en in elk geval in 
overeenstemming moeten zijn met het 
mededingingsbeleid van de EU;

Or. en

Amendement 100
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 

13. is van oordeel dat directe fiscale 
maatregelen, zoals progressieve 
inkomstenbelastingen en 
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consumenten en producenten, 
doeltreffender, flexibeler, zichtbaarder en 
kostenefficiëntere instrumenten zijn om 
deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

koolstofbelastingen, en stimulansen, zoals 
rechtstreekse subsidies of 
belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, 
doeltreffender, flexibeler, zichtbaarder en 
kostenefficiëntere instrumenten zijn om 
deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 101
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, 
doeltreffender, flexibeler, zichtbaarder en 
kostenefficiëntere instrumenten zijn om 
deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, even 
doeltreffende en kostenefficiënte 
instrumenten zijn als verlaagde tarieven 
om deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. it

Amendement 102
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, 
doeltreffender, flexibeler, zichtbaarder en 
kostenefficiëntere instrumenten zijn om 
deze sociale en milieudoelstellingen te 

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, ook 
doeltreffende, flexibele, zichtbare en 
kostenefficiënte instrumenten kunnen zijn 
om deze sociale en milieudoelstellingen te 
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verwezenlijken; verwezenlijken;

Or. en

Amendement 103
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, 
doeltreffender, flexibeler, zichtbaarder en 
kostenefficiëntere instrumenten zijn om 
deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

13. is van oordeel dat directe fiscale 
stimulansen, zoals rechtstreekse subsidies 
of belastingkredieten, gericht op specifieke 
consumenten en producenten, 
doeltreffende, flexibele, zichtbare en 
kostenefficiënte instrumenten kunnen zijn 
om deze sociale en milieudoelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 104
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 
huishoudens met een laag inkomen, 
tezamen met een pakket van sociale 
hervormingen een succesvolle strategie zou 
zijn; herinnert eraan dat Nieuw-Zeeland 
een btw-stelsel met een vast tarief heeft en 
een belastingkrediet voor huishoudens met 
een laag inkomen toepast; wijst erop dat 
vaste subsidiebedragen en 

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 
huishoudens met een laag inkomen naast 
niet-lineaire progressieve 
inkomstenbelastingtarieven, tezamen met 
een pakket van sociale hervormingen en 
milieubelastingen zoals 
koolstofbelastingen een succesvolle 
strategie voor een economisch 
doeltreffend sociaal en groen holistisch 
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voorlichtingscampagnes een optie blijven 
voor de promotie van beschermde 
goederen;

belastingstelsel zou zijn; herinnert eraan 
dat Nieuw-Zeeland een btw-stelsel met een 
vast tarief heeft en een belastingkrediet 
voor huishoudens met een laag inkomen 
toepast; wijst erop dat vaste 
subsidiebedragen en 
voorlichtingscampagnes een optie blijven 
voor de promotie van beschermde 
goederen; concludeert dat de 
progressiviteit van het algemene 
belastingstelsel doorslaggevend is voor de 
herverdeling, omdat zelfs wanneer de btw 
sterk regressief is en wanneer het 
belastingstelsel als geheel progressief is, 
doelstellingen op het gebied van 
herverdeling kunnen worden 
verwezenlijkt; benadrukt dat de verhoging 
van de bestaande verlaagde tarieven 
zonder compenserende maatregelen 
huishoudens met een laag inkomen 
onevenredig sterk zou treffen;

Or. en

Amendement 105
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 
huishoudens met een laag inkomen, 
tezamen met een pakket van sociale 
hervormingen een succesvolle strategie 
zou zijn; herinnert eraan dat Nieuw-
Zeeland een btw-stelsel met een vast tarief 
heeft en een belastingkrediet voor 
huishoudens met een laag inkomen 
toepast; wijst erop dat vaste 
subsidiebedragen en 
voorlichtingscampagnes een optie blijven 

14. herinnert eraan dat Nieuw-Zeeland 
een uniform btw-stelsel met een vast tarief 
van 15 % heeft;



AM\1240494NL.docx 59/87 PE697.828v01-00

NL

voor de promotie van beschermde 
goederen;

Or. en

Amendement 106
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 
huishoudens met een laag inkomen, 
tezamen met een pakket van sociale 
hervormingen een succesvolle strategie zou 
zijn; herinnert eraan dat Nieuw-Zeeland 
een btw-stelsel met een vast tarief heeft en 
een belastingkrediet voor huishoudens met 
een laag inkomen toepast; wijst erop dat 
vaste subsidiebedragen en 
voorlichtingscampagnes een optie blijven 
voor de promotie van beschermde 
goederen;

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, tezamen met een pakket van sociale 
hervormingen een succesvolle strategie zou 
zijn; herinnert eraan dat Nieuw-Zeeland 
een btw-stelsel met een vast tarief heeft en 
een belastingkrediet voor huishoudens met 
een laag inkomen toepast; wijst erop dat 
vaste subsidiebedragen en 
voorlichtingscampagnes een optie kunnen 
zijn voor de promotie van beschermde 
goederen;

Or. en

Amendement 107
Martin Schirdewan, José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 

14. is van mening dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 
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huishoudens met een laag inkomen, 
tezamen met een pakket van sociale 
hervormingen een succesvolle strategie 
zou zijn; herinnert eraan dat Nieuw-
Zeeland een btw-stelsel met een vast tarief 
heeft en een belastingkrediet voor 
huishoudens met een laag inkomen toepast; 
wijst erop dat vaste subsidiebedragen en 
voorlichtingscampagnes een optie blijven 
voor de promotie van beschermde 
goederen;

huishoudens met een laag inkomen een 
coherente strategie zou kunnen zijn, 
zolang deze niet leiden tot administratieve 
lasten voor huishoudens met een laag 
inkomen; merkt op dat Nieuw-Zeeland een 
btw-stelsel met een vast tarief heeft en een 
belastingkrediet voor huishoudens met een 
laag inkomen toepast; wijst erop dat 
subsidies en voorlichtingscampagnes een 
optie blijven voor de promotie van 
beschermde goederen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 
huishoudens met een laag inkomen, 
tezamen met een pakket van sociale 
hervormingen een succesvolle strategie 
zou zijn; herinnert eraan dat Nieuw-
Zeeland een btw-stelsel met een vast tarief 
heeft en een belastingkrediet voor 
huishoudens met een laag inkomen toepast; 
wijst erop dat vaste subsidiebedragen en 
voorlichtingscampagnes een optie blijven 
voor de promotie van beschermde 
goederen;

14. benadrukt dat een uniform btw-
stelsel, in combinatie met een instrument 
voor directe fiscale prikkels zoals het op 
inkomen gebaseerde 
belastingkredietprogramma voor 
huishoudens met een laag inkomen, 
tezamen met een pakket van sociale 
hervormingen een optie is die moet worden 
verkend; herinnert eraan dat Nieuw-
Zeeland een btw-stelsel met een vast tarief 
heeft en een belastingkrediet voor 
huishoudens met een laag inkomen toepast; 
wijst erop dat vaste subsidiebedragen en 
voorlichtingscampagnes een optie blijven 
voor de promotie van beschermde 
goederen;

Or. en

Amendement 109
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, 
Paolo De Castro, Dominique Riquet, Jérémy Decerle, Henna Virkkunen, Anne Sander
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat bij de 
rationalisering naar een uniform btw-
stelsel echter rekening moet worden 
gehouden met het historische gebruik van 
verlaagde tarieven voor strategische 
sectoren; benadrukt in dit verband het 
belang van een fiscale behandeling op 
maat van paardrijactiviteiten en 
activiteiten met paardachtigen in ruime 
zin;

Or. fr

Amendement 110
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 
de Uniebegroting is; wijst erop dat een 
verlaging van de btw-grondslag tot een 
verlies aan inkomsten voor de 
overheidsfinanciën leidt; roept de nationale 
belastingautoriteiten op initiatieven te 
nemen om de btw-kloof te verkleinen en zo 
de lidstaten te helpen de huidige sociaal-
economische crisis te boven te komen;

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 
de Uniebegroting is; wijst erop dat een 
verlaging van de btw-grondslag tot een 
verlies aan inkomsten voor de 
overheidsfinanciën kan leiden, maar uit 
theoretisch en empirisch bewijs blijkt dat 
een lager belastingtarief ook tot hogere 
inkomsten kan leiden; roept de nationale 
belastingautoriteiten op initiatieven te 
nemen om de btw-kloof te verkleinen en zo 
de lidstaten te helpen de huidige sociaal-
economische crisis te boven te komen;

Or. en
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Amendement 111
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 
de Uniebegroting is; wijst erop dat een 
verlaging van de btw-grondslag tot een 
verlies aan inkomsten voor de 
overheidsfinanciën leidt; roept de 
nationale belastingautoriteiten op 
initiatieven te nemen om de btw-kloof te 
verkleinen en zo de lidstaten te helpen de 
huidige sociaal-economische crisis te 
boven te komen;

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 
de Uniebegroting is; roept de nationale 
belastingautoriteiten op initiatieven te 
nemen om de btw-kloof te verkleinen en zo 
de lidstaten te helpen de huidige sociaal-
economische crisis te boven te komen;

Or. en

Amendement 112
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 
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de Uniebegroting is; wijst erop dat een 
verlaging van de btw-grondslag tot een 
verlies aan inkomsten voor de 
overheidsfinanciën leidt; roept de nationale 
belastingautoriteiten op initiatieven te 
nemen om de btw-kloof te verkleinen en zo 
de lidstaten te helpen de huidige sociaal-
economische crisis te boven te komen;

de Uniebegroting is; wijst erop dat een 
verlaging van de btw-grondslag tot een 
verlies aan inkomsten voor de 
overheidsfinanciën leidt; roept de nationale 
belastingautoriteiten op initiatieven te 
nemen om de btw-kloof te verkleinen en zo 
de lidstaten te helpen de huidige sociaal-
economische crisis te boven te komen, 
hetgeen ook ten goede komt aan de eigen 
middelen van de EU;

Or. en

Amendement 113
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 
de Uniebegroting is; wijst erop dat een 
verlaging van de btw-grondslag tot een 
verlies aan inkomsten voor de 
overheidsfinanciën leidt; roept de nationale 
belastingautoriteiten op initiatieven te 
nemen om de btw-kloof te verkleinen en zo 
de lidstaten te helpen de huidige sociaal-
economische crisis te boven te komen;

15. herinnert eraan dat de btw-
inkomsten een van de belangrijkste 
bronnen van overheidsinkomsten zijn en 
gemiddeld circa 21 % van de totale 
belastinginkomsten in de EU uitmaken; 
merkt op dat de btw-kloof in de EU 
gemiddeld 10 % bedraagt; benadrukt dat de 
btw ook een bron van eigen middelen voor 
de Uniebegroting is; wijst erop dat een 
verlaging van de btw-grondslag tot een 
verlies aan inkomsten voor de 
overheidsfinanciën leidt; roept de nationale 
belastingautoriteiten op initiatieven te 
nemen om de btw-kloof te verkleinen 
teneinde de overheidsfinanciën te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 114
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is in dit verband verheugd over de 
grote vooruitgang die de voorbije tien jaar 
is geboekt op het gebied van 
samenwerking tussen de 
belastingautoriteiten van de lidstaten; is 
voorstander van verder overleg tussen de 
lidstaten om de administratieve 
samenwerking te versterken;

Or. en

Amendement 115
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 
in de lidstaten werd toegepast; merkt op 
dat gediversifieerde btw-stelsels kosten 
meebrengen voor het bedrijfsleven – met 
name kmo’s vanwege de hogere 
nalevingskosten –, verstoringen op de 
interne markt en in het handelsverkeer 
teweegbrengen en kosten voor de overheid 
meebrengen vanwege gederfde 
inkomsten; benadrukt dat verlaagde 
tarieven een ontoereikend instrument zijn 
om de doelstellingen op het gebied van 
verdeling en milieu te verwezenlijken;

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 
in de lidstaten werd toegepast;

Or. en

Amendement 116
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 
in de lidstaten werd toegepast; merkt op dat 
gediversifieerde btw-stelsels kosten 
meebrengen voor het bedrijfsleven – met 
name kmo’s vanwege de hogere 
nalevingskosten –, verstoringen op de 
interne markt en in het handelsverkeer 
teweegbrengen en kosten voor de overheid 
meebrengen vanwege gederfde inkomsten; 
benadrukt dat verlaagde tarieven een 
ontoereikend instrument zijn om de 
doelstellingen op het gebied van verdeling 
en milieu te verwezenlijken;

16. neemt kennis van de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 
in de lidstaten werd toegepast; merkt op dat 
de nalevingskosten van gediversifieerde 
btw-stelsels aanzienlijk kunnen worden 
verlaagd door de digitalisering van het 
bedrijfsleven en overheden voort te zetten;

Or. en

Amendement 117
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 
in de lidstaten werd toegepast; merkt op dat 
gediversifieerde btw-stelsels kosten 
meebrengen voor het bedrijfsleven – met 
name kmo’s vanwege de hogere 
nalevingskosten –, verstoringen op de 
interne markt en in het handelsverkeer 
teweegbrengen en kosten voor de overheid 
meebrengen vanwege gederfde inkomsten; 
benadrukt dat verlaagde tarieven een 
ontoereikend instrument zijn om de 
doelstellingen op het gebied van verdeling 
en milieu te verwezenlijken;

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 
in de lidstaten werd toegepast; merkt op dat 
gediversifieerde btw-stelsels kosten 
meebrengen voor het bedrijfsleven – met 
name kmo’s vanwege de hogere 
nalevingskosten –, verstoringen op de 
interne markt en in het handelsverkeer 
teweegbrengen en kosten voor de overheid 
meebrengen vanwege gederfde inkomsten;
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Or. it

Amendement 118
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit 
blijkt dat het normale tarief in 2019 
gemiddeld op 71 % van de totale 
belastinggrondslag in de lidstaten werd 
toegepast; merkt op dat gediversifieerde 
btw-stelsels kosten meebrengen voor het 
bedrijfsleven – met name kmo’s vanwege 
de hogere nalevingskosten –, verstoringen 
op de interne markt en in het 
handelsverkeer teweegbrengen en kosten 
voor de overheid meebrengen vanwege 
gederfde inkomsten; benadrukt dat 
verlaagde tarieven een ontoereikend 
instrument zijn om de doelstellingen op het 
gebied van verdeling en milieu te 
verwezenlijken;

16. wijst erop dat het normale btw-
tarief in 2019 gemiddeld op 71 % van de 
totale belastinggrondslag in de lidstaten 
werd toegepast; merkt op dat 
gediversifieerde btw-stelsels kosten 
meebrengen voor het bedrijfsleven – met 
name kmo’s vanwege de hogere 
nalevingskosten –, verstoringen op de 
interne markt en in het handelsverkeer 
teweegbrengen en kosten voor de overheid 
meebrengen vanwege gederfde inkomsten; 
benadrukt dat verlaagde tarieven een 
minder doeltreffend instrument zijn om de 
doelstellingen op het gebied van verdeling 
te verwezenlijken; merkt echter op dat 
huishoudens met een laag inkomen wel 
profiteren van verlaagde btw-tarieven, 
hoewel de verdelingseffecten van 
verlaagde tarieven vrij beperkt zijn;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 

16. schaart zich achter de conclusies 
van de studie van DIW Econ, waaruit blijkt 
dat het normale tarief in 2019 gemiddeld 
op 71 % van de totale belastinggrondslag 
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in de lidstaten werd toegepast; merkt op dat 
gediversifieerde btw-stelsels kosten 
meebrengen voor het bedrijfsleven – met 
name kmo’s vanwege de hogere 
nalevingskosten –, verstoringen op de 
interne markt en in het handelsverkeer 
teweegbrengen en kosten voor de overheid 
meebrengen vanwege gederfde inkomsten; 
benadrukt dat verlaagde tarieven een 
ontoereikend instrument zijn om de 
doelstellingen op het gebied van verdeling 
en milieu te verwezenlijken;

in de lidstaten werd toegepast; merkt op dat 
de kosten van gediversifieerde btw-stelsels 
voor het bedrijfsleven, en met name kmo’s, 
de verstoringen op de interne markt en in 
het handelsverkeer die zij kunnen 
veroorzaken en de impact op de 
overheidsinkomsten ervan zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld teneinde een 
samenhangend, eerlijk en efficiënt btw-
stelsel in de EU tot stand te brengen; 
benadrukt dat verlaagde tarieven een 
ontoereikend instrument zijn om de 
doelstellingen op het gebied van verdeling 
en milieu te verwezenlijken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt met klem om de 
beoordeling en aanpassing van verlaagde 
tarieven die verstorend en schadelijk voor 
het milieu zijn;

Or. en

Amendement 121
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de noodzaak om een 
aantal btw-vrijstellingen voor bepaalde 
goederen en diensten te handhaven en de 

17. erkent dat de lidstaten flexibiliteit 
moeten behouden bij het bepalen van het 
toe te passen btw-tarief, gezien het belang 
van dit instrument als 
begrotingsinstrument;
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wens van de lidstaten om verlaagde 
tarieven van ten minste 5 % te 
handhaven; erkent dat de lidstaten 
flexibiliteit moeten behouden bij het 
bepalen van het toe te passen btw-tarief, 
gezien het belang van dit instrument als 
begrotingsinstrument;

Or. en

Amendement 122
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de noodzaak om een 
aantal btw-vrijstellingen voor bepaalde 
goederen en diensten te handhaven en de 
wens van de lidstaten om verlaagde 
tarieven van ten minste 5 % te handhaven; 
erkent dat de lidstaten flexibiliteit moeten 
behouden bij het bepalen van het toe te 
passen btw-tarief, gezien het belang van dit 
instrument als begrotingsinstrument;

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de noodzaak om een 
aantal btw-vrijstellingen voor bepaalde 
goederen en diensten te handhaven en de 
wens van de lidstaten om verlaagde 
tarieven van ten minste 5 % te handhaven; 
erkent dat de lidstaten flexibiliteit moeten 
behouden bij het bepalen van het toe te 
passen btw-tarief, gezien het belang van dit 
instrument als begrotingsinstrument; 
verzoekt de Commissie alle verschillende 
belastingcombinaties tussen de lidstaten 
in kaart te brengen om de verstorende 
aard van ongecoördineerde en niet-
geharmoniseerde belastingstelsels beter te 
kunnen begrijpen;

Or. en

Amendement 123
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de noodzaak om een 
aantal btw-vrijstellingen voor bepaalde 
goederen en diensten te handhaven en de 
wens van de lidstaten om verlaagde 
tarieven van ten minste 5 % te 
handhaven; erkent dat de lidstaten 
flexibiliteit moeten behouden bij het 
bepalen van het toe te passen btw-tarief, 
gezien het belang van dit instrument als 
begrotingsinstrument;

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege een combinatie van 
factoren; erkent dat de lidstaten flexibiliteit 
moeten behouden bij het bepalen van het 
toe te passen btw-tarief, gezien het belang 
van dit instrument als 
begrotingsinstrument;

Or. en

Amendement 124
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de noodzaak om een 
aantal btw-vrijstellingen voor bepaalde 
goederen en diensten te handhaven en de 
wens van de lidstaten om verlaagde 
tarieven van ten minste 5 % te handhaven; 
erkent dat de lidstaten flexibiliteit moeten 
behouden bij het bepalen van het toe te 
passen btw-tarief, gezien het belang van dit 
instrument als begrotingsinstrument;

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de gerechtvaardigde 
noodzaak om een aantal btw-vrijstellingen 
voor bepaalde goederen en diensten te 
handhaven en de wens van de lidstaten om 
verlaagde tarieven van ten minste 5 % te 
handhaven; erkent dat de lidstaten 
flexibiliteit moeten behouden bij het 
bepalen van het toe te passen btw-tarief, 
gezien het belang van dit instrument als 
beleidsinstrument;

Or. en

Amendement 125
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de noodzaak om een 
aantal btw-vrijstellingen voor bepaalde 
goederen en diensten te handhaven en de 
wens van de lidstaten om verlaagde 
tarieven van ten minste 5 % te handhaven; 
erkent dat de lidstaten flexibiliteit moeten 
behouden bij het bepalen van het toe te 
passen btw-tarief, gezien het belang van dit 
instrument als begrotingsinstrument;

17. neemt nota van de moeilijkheden 
om het btw-verschil tussen de lidstaten te 
verkleinen vanwege de noodzaak om een 
aantal btw-vrijstellingen voor bepaalde 
goederen en diensten te handhaven en de 
wens van de lidstaten om verlaagde 
tarieven van ten minste 4 % te handhaven; 
erkent dat de lidstaten flexibiliteit moeten 
behouden bij het bepalen van het toe te 
passen btw-tarief, gezien het belang van dit 
instrument als begrotingsinstrument;

Or. it

Amendement 126
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten een 
bijzondere verbruiksbelasting te 
overwegen voor een beperkte reeks dure 
luxegoederen als aanvullende bron van 
overheidsinkomsten in het licht van de 
buitengewone kosten die de overheid heeft 
gemaakt om de pandemie in te dammen;

Or. en

Amendement 127
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de invoering van een 18. dringt aan op de invoering van een 
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vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven;

vereenvoudigd btw-stelsel, met beperking 
van vrijstellingen en afwijkende tarieven; 
benadrukt dat de verhoging van de 
bestaande verlaagde tarieven zonder 
compenserende maatregelen huishoudens 
met een laag inkomen onevenredig sterk 
zou treffen; verwerpt het idee van een 
“negatieve lijst”, zoals voorgesteld door de 
Commissie in haar voorstel van 2018 en 
steunt veeleer de “positieve lijst” waarover 
momenteel in de Raad wordt 
onderhandeld; steunt bovendien het 
voorstel van het voormalige Portugese 
voorzitterschap om alle nultarieven en 
verlaagde tarieven voor goederen en 
diensten die schadelijk zijn voor het 
milieu, zoals voor fossiele brandstoffen, 
chemische pesticiden en chemische 
meststoffen, op het niveau van de lidstaten 
geleidelijk af te schaffen; dringt er bij de 
lidstaten op aan snel een conclusie vast te 
stellen over het voorstel voor een herziene 
richtlijn inzake btw-tarieven;

Or. en

Amendement 128
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven;

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven; merkt op dat een dergelijk 
vereenvoudigd btw-stelsel nog steeds zou 
profiteren van een onestopshop om de 
nalevingskosten voor Europese 
ondernemingen te beperken en de 
intracommunautaire handel te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 129
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven;

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen; is van 
mening dat de beperking van de 
vrijstellingen hand in hand moet gaan 
met een verlaging van het normale en het 
minimale btw-tarief van 15 %;

Or. en

Amendement 130
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven;

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen en ter 
verbetering van de vrijwillige naleving, 
met beperking van vrijstellingen en 
afwijkende tarieven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement
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18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven;

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van de efficiëntie en billijkheid op de 
interne markt, met beperking van 
vrijstellingen en afwijkende tarieven;

Or. en

Amendement 132
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en 
afwijkende tarieven;

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel waarmee de 
nalevingskosten worden verlaagd en dat 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
van de ondernemingen ten goede komt;

Or. it

Amendement 133
Olivier Chastel, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven;

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd en gemoderniseerd btw-
stelsel ter bevordering van het 
concurrentievermogen, met beperking van 
vrijstellingen en afwijkende tarieven;

Or. en

Amendement 134
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van het concurrentievermogen, met 
beperking van vrijstellingen en afwijkende 
tarieven;

18. dringt aan op de invoering van een 
vereenvoudigd btw-stelsel ter bevordering 
van de rechtvaardigheid van de verdeling, 
zonder de normale of afwijkende tarieven 
te verhogen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning;

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning; is verheugd over de Transaction 
Network Analysis (TNA) en steunt een 
versterkte samenwerking tussen de leden 
van Eurofisc teneinde carrouselfraude 
snel op te sporen; verzoekt de Conferentie 
over de toekomst van Europa deze kwestie 
aan te pakken in het kader van de 
bescherming van de financiële belangen 
van de EU;

Or. en

Amendement 136
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning;

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning; verzoekt de Commissie te 
beoordelen hoe de invoering en uitvoering 
van verleggingsregelingen ter bestrijding 
van intracommunautaire ploffraude 
kunnen worden vereenvoudigd en 
doeltreffender kunnen worden gemaakt in 
de EU;

Or. en

Amendement 137
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning;

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning; wijst erop dat 
belastingconcurrentie en een lage 
belastingmoraal ook bijdragen tot de btw-
kloof; stelt vast dat belastingstelsels met 
een beperkte herverdeling bijdragen tot 
een lage belastingmoraal;

Or. en

Amendement 138
Lídia Pereira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning;

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning; verzoekt de lidstaten in dit 
verband de administratieve samenwerking 
te verbeteren en de prestaties van de 
nationale belastingautoriteiten te 
versterken;

Or. en

Amendement 139
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning;

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning; wijst erop dat de bestrijding van 
belastingfraude en -ontwijking niet in 
strijd mag zijn met het beginsel van 
belastingsoevereiniteit en 
belastingconcurrentie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning;

19. benadrukt dat de btw-kloof 
grotendeels afhangt van het bestaan van 
mazen in de wetgeving, een gebrek aan 
middelen en digitale efficiëntie van 
belastingadministraties en de 
doeltreffendheid van de maatregelen voor 
handhaving en controle van de btw-regels, 
met name ten aanzien van belastingfraude 
en -ontwijking en agressieve fiscale 
planning;

Or. en

Amendement 141
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat het systeem van 
elektronische facturering in alle lidstaten 
moet worden ingevoerd, aangezien het in 
de landen waar het reeds is ingevoerd een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
fraude en belastingontduiking te 
bestrijden, en het ook een instrument is 
dat het stelsel sterk kan vereenvoudigen 
en de nalevingskosten kan verlagen;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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19 bis. is verheugd over de start van de 
EU-waarnemingspost voor 
belastingheffing, die op initiatief van het 
Parlement werd gecreëerd; wijst erop dat 
het Fiscalis-programma 2021-2027 een 
essentieel instrument is om de snelle en 
constructieve samenwerking tussen 
belastingautoriteiten te bevorderen;

Or. en

Amendement 143
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied; benadrukt dat directe fiscale 
stimulansen instrumenten zijn die beter 
op huishoudens met een laag inkomen 
kunnen worden afgestemd en over het 
algemeen minder kosten;

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied; benadrukt dat beleid voor 
directe belastingen, zoals een 
belastingvrije drempel in combinatie met 
progressieve belastingtarieven, een 
instrument is dat op doeltreffendere wijze 
is afgestemd op huishoudens met een laag 
inkomen, dat een betere herverdeling 
waarborgt en dat over het algemeen 
minder kost;

Or. en

Amendement 144
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied; benadrukt dat directe fiscale 
stimulansen instrumenten zijn die beter 
op huishoudens met een laag inkomen 
kunnen worden afgestemd en over het 
algemeen minder kosten;

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied;

Or. en

Amendement 145
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied; benadrukt dat directe fiscale 
stimulansen instrumenten zijn die beter 
op huishoudens met een laag inkomen 
kunnen worden afgestemd en over het 
algemeen minder kosten;

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied;

Or. en

Amendement 146
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied; benadrukt dat directe fiscale 
stimulansen instrumenten zijn die beter op 
huishoudens met een laag inkomen kunnen 
worden afgestemd en over het algemeen 
minder kosten;

20. herinnert eraan dat de 
doeltreffendheid van verlaagde tarieven als 
beleidsinstrument altijd moet worden 
beoordeeld in de specifieke context van 
andere bestaande beleidsinstrumenten; 
wijst erop dat verlaagde tarieven vaak een 
aanvulling vormen op bestaande 
beleidsinstrumenten op sociaal en 
milieugebied; benadrukt dat directe fiscale 
stimulansen instrumenten zijn die beter op 
huishoudens met een laag inkomen kunnen 
worden afgestemd en over het algemeen 
minder kosten, mits aan andere 
voorwaarden is voldaan;

Or. en

Amendement 147
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; verzoekt de Raad 
het voorstel voor een richtlijn van 25 mei 
2018 goed te keuren;

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; dringt er bij de 
Raad op aan het voorstel voor een richtlijn 
van 25 mei 2018 zo snel mogelijk goed te 
keuren, gezien de omvang van de verliezen 
aan nationale en Europese 
begrotingsmiddelen in het kader van het 
huidige stelsel; nodigt de Commissie bij 
gebrek aan unanimiteit in de Raad uit het 
gebruik van de procedure voor nauwere 
samenwerking voor te stellen voor de 
lidstaten die vorderingen willen maken;

Or. en
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Amendement 148
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; verzoekt de 
Raad het voorstel voor een richtlijn van 
25 mei 2018 goed te keuren;

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; verzoekt de 
Raad het voorstel voor een richtlijn van 
25 mei 2018 onverwijld goed te keuren; 
benadrukt in dit verband de belangrijkste 
beginselen van het toekomstige definitieve 
btw-stelsel voor de belastingheffing op de 
intracommunautaire levering van 
goederen in het kader van de 
grensoverschrijdende handel in het land 
van bestemming en het in rekening 
brengen en innen van de btw in de lidstaat 
van bestemming door de leverancier;

Or. en

Amendement 149
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; verzoekt de 
Raad het voorstel voor een richtlijn van 
25 mei 2018 goed te keuren;

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; verzoekt de 
Raad het voorstel voor een richtlijn van 
25 mei 2018 goed te keuren; merkt op dat 
aangezien de Raad de richtlijn nog niet 
heeft goedgekeurd, in de tussentijd zou 
kunnen worden gekeken naar 
technologische oplossingen om btw-
fraude aan te pakken, zoals het 
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instrument Transaction Network Analysis 
(TNA), blockchain en gesplitste 
betalingen;

Or. en

Amendement 150
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; verzoekt de Raad 
het voorstel voor een richtlijn van 25 mei 
2018 goed te keuren;

21. dringt erop aan over te schakelen 
op een definitief btw-stelsel dat gebaseerd 
is op het beginsel van belastingheffing in 
het land van bestemming; dringt er bij de 
Raad op aan het voorstel voor een richtlijn 
van 25 mei 2018 goed te keuren en 
veroordeelt de lidstaten die de vooruitgang 
blokkeren;

Or. en

Amendement 151
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie dit verslag 
op te volgen met concrete 
wetgevingsvoorstellen waarin de 
specifieke genoemde onderwerpen worden 
behandeld; verzoekt de Raad de dialoog 
en samenwerking met het Parlement op 
waarde te schatten bij het streven naar 
een goede hervorming van het btw-stelsel, 
rekening houdend met deze voorstellen en 
de fundamentele noodzaak om een 
democratisch karakter te waarborgen met 
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betrekking tot de wijzigingen van het 
belastingbeleid van de EU;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. steunt het voorstel van de 
Rekenkamer om te overwegen een 
mechanisme in te voeren voor de 
herziening van het meerjarig gewogen 
gemiddelde tarief tijdens de periode die 
het meerjarig financieel kader beslaat 
teneinde verstoringen te voorkomen van 
het niveau van de bijdragen op basis van 
de btw in deze periode wanneer een 
lidstaat besluit zijn btw-beleid te wijzigen;

Or. en

Amendement 153
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat de btw-richtlijn 
unaniem moet worden goedgekeurd in de 
Raad overeenkomstig artikel 113 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; staat erop dat elk land vrij 
is om btw op te leggen op een wijze die hij 
het beste acht, zolang dit geen gevolgen 
heeft voor de werking van de 
gemeenschappelijke markt;

Or. en
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Amendement 154
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke kloof in de btw-inning in de 
sector elektronische handel; nodigt de 
Commissie uit de conclusies van het 
speciale verslag van de Europese 
Rekenkamer over deze kwestie1 bis te 
bestuderen teneinde de inningskloof te 
dichten;
_________________
1 bis Speciaal verslag nr. 12/2019: 
Elektronische handel: voor veel 
uitdagingen op het gebied van de inning 
van btw en douanerechten moet nog een 
oplossing worden gevonden.

Or. en

Amendement 155
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. herinnert aan de successen van het 
fiscaal identificatienummer (FIN) als 
nuttig instrument om de naleving en de 
eerbiediging van de 
belastingverplichtingen te waarborgen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten alle 
mogelijkheden te verkennen van het FIN 
als mechanisme ter waarborging van hoge 
efficiëntienormen voor de rapportage;

Or. en
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Amendement 156
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. steunt het idee om de 
omvang van de onestopshop te verbreden, 
dat sinds 2015 beschikbaar is voor de 
verklaring en betaling van btw; benadrukt 
de noodzaak om met name de aanpassing 
van de onestopshop aan de steeds grotere 
dimensie van de elektronische handel aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 157
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. verzoekt de Commissie het 
huidige kader te beoordelen en concrete 
wetgevingsvoorstellen te doen met 
betrekking tot de verificatie van 
grensoverschrijdende transacties, die 
moet worden versterkt om de btw veilig te 
stellen; benadrukt in dit verband de 
noodzaak om met name de mogelijkheden 
aan te pakken die het gebruik van nieuwe 
digitale technologieën met zich 
meebrengt, met hoge normen voor de 
gegevensbescherming en privacy, die 
voortvloeien uit de rechten van 
belastingbetalers;

Or. en
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Amendement 158
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 sexies. herinnert aan de dringende 
noodzaak om de volledige omzetting en 
goede uitvoering van het btw-pakket voor 
elektronische handel te waarborgen; 
verzoekt de Commissie de stand van zaken 
in dit opzicht te evalueren en concrete 
voorstellen te doen om de regels aan te 
passen, rekening houdend met de 
exponentiële groei van de elektronische 
handel;

Or. en

Amendement 159
Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 septies. herinnert aan het belang 
van een nauwere dialoog met de 
internationale partners, en met name met 
de belangrijkste handelspartners, over de 
btw; is van mening dat deze 
samenwerking moet starten met en 
gebaseerd moet zijn op de dimensie van 
administratieve samenwerking, teneinde 
een doeltreffende logica van de 
uitwisseling van informatie te waarborgen 
die de strijd tegen regelingen die leiden tot 
fraude of ontduiking versterkt;

Or. en

Amendement 160
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Lídia Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 octies. neemt kennis van het 
streven van de Commissie om de aard van 
het Btw-comité en de doelstellingen met 
betrekking tot een toekomstig 
“comitologiecomité” te veranderen; 
benadrukt dat bij deze kwestie moet 
worden vertrouwd op het standpunt van 
het Parlement; herinnert eraan dat het 
noodzakelijk is om de volledige 
eerbiediging van het Europese 
institutionele kader voor belastingheffing 
en de bevoegdheidsverdeling met 
betrekking tot de indirecte belastingen te 
waarborgen;

Or. en


