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7.3.2018 A8-0041/36 

Pozměňovací návrh  36 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Lola 

Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. vyzývá k lepší regulaci odvětví 

digitální ekonomiky (např. Facebook, 

Google, Apple, Microsoft, Amazon); 

naléhavě vyzývá k přezkumu daně z 

příjmu právnických osob, na jehož 

základě by digitálním společnostem 

vznikla povinnost odvádět daň v zemi, ve 

které poskytují služby, a zároveň vyzývá k 

zavedení systému, který by umožnil 

kontrolovat systém plateb zákazníků v 

zemi, ve které je služba využívána; 

dodává, že vzhledem ke globální povaze 

virtuální ekonomiky by měla být zvážena 

koordinace daňových politik členských 

států; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Pozměňovací návrh  37 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 53a. vyzývá Komisi, aby zavedla daň 

zacílenou na nejvíce znečišťující 

průmyslová a jiná hospodářská odvětví; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Pozměňovací návrh  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje význam ekologického 

zdaňování jako obzvlášť vhodného 

mechanismu přispívání k vlastním zdrojům 

EU; vyzývá Komisi, aby dále začlenila 

návrhy na další ekologické vlastní zdroje, 

jak uvádí zpráva Skupiny na vysoké 

úrovni pro vlastní zdroje a komisař 

odpovědný za rozpočet EU, které budou v 

souladu s určitými politikami Unie, jako je 

politika v oblasti energií (energetická daň), 

životního prostředí a klimatu (pohraniční 

mechanismus kompenzačních opatření v 

souvislosti s uhlíkem, daň z plastu a systém 

obchodování s emisemi (ETS)) a dopravy 

(daně z pohonných hmot a letenek), s 

cílem podpořit další budoucí vlastní zdroje 

Unie; 

54. zdůrazňuje význam ekologického 

zdaňování jako obzvlášť vhodného 

mechanismu přispívání k vlastním zdrojům 

EU; vyzývá Komisi, aby dále začlenila 

návrhy na další ekologické vlastní zdroje, 

které budou v souladu s určitými 

politikami Unie, jako je politika v oblasti 

energií (energetická daň), životního 

prostředí a klimatu (pohraniční 

mechanismus kompenzačních opatření v 

souvislosti s uhlíkem, daň z plastu) a 

dopravy (daně z letenek), s cílem podpořit 

další budoucí vlastní zdroje Unie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Pozměňovací návrh  39 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. vyzývá k tomu, aby byl jako nový 

vlastní zdroj EU zvážen odvod 

významného podílu příjmů z dražeb ETS 

od fáze 4 (2021) dále; připomíná, že tato 

možnost byla prodiskutována ve Skupině 

na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a 

výslovně ji také navrhuje Komise ve svém 

sdělení ze dne 14. února 2018 nazvaném 

„Nový, moderní víceletý finanční rámec 

pro Evropskou unii, která efektivně 

naplňuje své priority po roce 2020“ 

(COM(2018)0098); vyzývá zároveň k 

tomu, aby byl jako nový vlastní zdroj 

rozpočtu EU zaveden pohraniční 

mechanismus kompenzačních opatření v 

souvislosti s uhlíkem, jenž by měl rovněž 

vést k zajištění rovných podmínek v 

mezinárodním obchodu a k omezení 

přesouvání výroby do zahraničí a 

současně internalizovat náklady spojené 

se změnou klimatu do cen dováženého 

zboží; 

55. vyzývá ke zrušení systému ETS a k 

vytvoření ambiciózní evropské politiky v 

oblasti omezení emisí uhlíku a 

skleníkových plynů, jejíž součástí by byla 

povinná kritéria konvergence; 

Or. en 



 

AM\1147879CS.docx  PE616.073v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.3.2018 A8-0041/40 

Pozměňovací návrh  40 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 56a. vyzývá Komisi, aby zavedla 

uhlíkovou daň na přepravu zboží 

vypočtenou na základě vzdálenosti, kterou 

dovážené zboží urazilo, s cílem podporovat 

místní produkci, která je blíže 

spotřebitelům, a zároveň omezit dopad 

přepravy zboží, zejména silniční přepravy, 

na životní prostředí; 

Or. en 

 

 


