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7.3.2018 A8-0041/36 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  48α. ζητεί την καλύτερη ρύθμιση του 

τομέα της ψηφιακής οικονομίας (π.χ. 

Facebook, Google, Apple, Microsoft, 

Amazon)· ζητεί μετ’ επιτάσεως την 

αναθεώρηση του συστήματος φορολογίας 

εταιρειών καθιστώντας υποχρεωτικό για 

τις ψηφιακές επιχειρήσεις να 

καταβάλλουν φόρο στη χώρα στην οποία 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους και, 

ταυτόχρονα, εφαρμόζοντας ένα σύστημα 

που επιτρέπει να ελέγχεται το καθεστώς 

πληρωμών του καταναλωτή στη χώρα 

που έγινε η χρήση των υπηρεσιών· 

προσθέτει ότι, εν όψει του παγκόσμιου 

χαρακτήρα της εικονικής οικονομίας, θα 

μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο 

συντονισμού των δημοσιονομικών 

πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Τροπολογία  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 53 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  53α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

έναν φόρο για τους πιο ρυπογόνους 

βιομηχανικούς κλάδους και τομείς της 

οικονομίας· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Τροπολογία  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. τονίζει τη σημασία της πράσινης 

φορολογίας ως μηχανισμού ο οποίος είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλος να συμβάλει στους 

ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους· καλεί την 

Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις 

προτάσεις για πρόσθετους οικολογικούς 

ιδίους πόρους, όπως περιγράφονται στην 

έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για 

τους Ιδίους Πόρους και από τον αρμόδιο 

για τον προϋπολογισμό της ΕΕ επίτροπο, 
οι οποίες συνάδουν με ορισμένες πολιτικές 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς 

της ενέργειας (φόρος ενέργειας), του 

περιβάλλοντος και του κλίματος 

(μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 

άνθρακα, φόρος για το πλαστικό και 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών (ΣΕΔΕ)) και των μεταφορών 

(φόροι οδικών καυσίμων και αεροπορικών 

εισιτηρίων) με σκοπό την προώθηση 

πρόσθετων μελλοντικών ιδίων πόρων της 

Ένωσης· 

54. τονίζει τη σημασία της πράσινης 

φορολογίας ως μηχανισμού ο οποίος είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλος να συμβάλει στους 

ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους· καλεί την 

Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις 

προτάσεις για πρόσθετους οικολογικούς 

ιδίους πόρους οι οποίες συνάδουν με 

ορισμένες πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων στους τομείς της ενέργειας (φόρος 

ενέργειας), του περιβάλλοντος και του 

κλίματος (μηχανισμός συνοριακής 

προσαρμογής άνθρακα, φόρος για το 

πλαστικό και των μεταφορών (φόροι 

αεροπορικών εισιτηρίων) με σκοπό την 

προώθηση πρόσθετων μελλοντικών ιδίων 

πόρων της Ένωσης· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. ζητεί ένα σημαντικό μερίδιο των 

εσόδων από πλειστηριασμούς του ΣΕΔΕ 

από τη φάση 4 (2021) και πέρα να 

θεωρείται ως νέος ίδιος πόρος της ΕΕ· 

υπενθυμίζει ότι η επιλογή αυτή 

συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας 

Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους 

Πόρους, και προτάθηκε ρητά από την 

Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 

14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα 

νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που 

υλοποιεί αποτελεσματικά τις 

προτεραιότητές της μετά το 2020» 

(COM(2018)0098)· αφετέρου, ζητεί να 

θεσπιστεί ένας μηχανισμός συνοριακής 

προσαρμογής άνθρακα ως νέος ίδιος 

πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο 

οποίος θα πρέπει επίσης να έχει ως 

αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισότιμων 

όρων ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο 
και τον περιορισμό της μετεγκατάστασης 

της παραγωγής, εσωτερικεύοντας 

ταυτόχρονα το κόστος της κλιματικής 

αλλαγής στις τιμές των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων· 

55. ζητεί να καταργηθεί το σύστημα 

εμπορίας εκπομπών και να δημιουργηθεί 

μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική για τη 

μείωση των εκπομπών άνθρακα και των 

αερίων του θερμοκηπίου με υποχρεωτικά 

κριτήρια σύγκλισης· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Τροπολογία  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2017/2053(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 56 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  56α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

φόρο διοξειδίου του άνθρακα επί της 

μεταφοράς εμπορευμάτων υπολογιζόμενο 

βάσει της απόστασης που διανύουν τα 

εισαγόμενα προϊόντα, φέρνοντας με τον 

τρόπο αυτό την  τοπική παραγωγή πιο 

κοντά στους καταναλωτές και 

μειώνοντας ταυτόχρονα τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εμπορευματικών μεταφορών, και κυρίως 

των οδικών μεταφορών· 

Or. en 

 

 


