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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2018 A8-0041/36 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  48 a. nõuab, et digitaalmajanduse 

sektorit (nt Facebook, Google, Apple, 

Microsoft, Amazon) reguleeritaks 

paremini; nõuab tungivalt, et äriühingu 

tulumaksu korda muudetaks nii, et 

digitaalmajanduse ettevõtted peavad 

hakkama riigis, kus nad teenuseid 

osutavad, maksu maksma, ning et samal 

ajal rakendataks süsteemi, mille abil on 

võimalik riigis, kus teenust kasutatakse, 

kliendimaksesüsteemi kontrollida; lisab, 

et kuna virtuaalmajandus on üleilmne, 

võiks kaaluda liikmesriikide 

fiskaalpoliitika koordineerimist; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Muudatusettepanek  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 53 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  53 a. kutsub komisjoni üles kehtestama 

maksu, mida kohaldatakse kõige 

saastavamate tööstusharude ja 

majandussektorite suhtes; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Muudatusettepanek  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et keskkonnahoidlik 

maksustamine on Euroopa omavahendite 

suurendamiseks eriti sobilik mehhanism; 

palub, et komisjon teeks ettepanekuid 

muudegi keskkonnahoidlike omavahendite 

kohta, nagu on osutatud kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma aruandes ja 

nagu on osutanud ELi eelarvevolinik, 

ning märgib, et need peavad olema 

kooskõlas liidu teatavate 

poliitikameetmetega, näiteks meetmed 

energeetika (energiamaks), keskkonna ja 

kliima (mehhanism, millega 

korrigeeritakse imporditavate kaupadega 

seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist, 

plastimaks ja heitkogustega kauplemise 

süsteem) ning transpordi valdkonnas 

(maanteeveo kütusemaks ja lennupiletite 

maks), et toetada liidu uusi täiendavaid 

omavahendeid; 

54. rõhutab, et keskkonnahoidlik 

maksustamine on Euroopa omavahendite 

suurendamiseks eriti sobilik mehhanism; 

palub, et komisjon teeks ettepanekuid 

muudegi keskkonnahoidlike omavahendite 

kohta, ning märgib, et need peavad olema 

kooskõlas liidu teatavate 

poliitikameetmetega, näiteks meetmed 

energeetika (energiamaks), keskkonna ja 

kliima (mehhanism, millega 

korrigeeritakse imporditavate kaupadega 

seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist, 

plastimaks) ning transpordi valdkonnas 

(lennupiletite maks), et toetada liidu uusi 

täiendavaid omavahendeid; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. nõuab, et heitkogustega kauplemise 

süsteemi enampakkumisel saadavast 

tulust arvestataks alates 4. etapist (aastast 

2021) suur osa ELi uue omavahendi 

hulka; tuletab meelde, et seda võimalust 

arutas kõrgetasemeline omavahendite 

töörühm ja soovitas selgesõnaliselt 

komisjon oma 14. veebruari 2018. aasta 

teatises „Uus tänapäevane mitmeaastane 

finantsraamistik Euroopa Liidu jaoks, mis 

võimaldab tõhusalt saavutada tema 

prioriteete ka pärast 2020. aastat“ 

(COM(2018)0098); nõuab, et paralleelselt 

kehtestataks mehhanism, millega 

korrigeeritakse imporditavate kaupadega 

seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist, 

mis oleks ELi eelarves uus omavahend ja 

peaks ühtlasi aitama tagada 

rahvusvahelises kaubanduses võrdseid 

tingimusi ja vähendada tootmise viimist 

liidust välja, samas kui imporditavate 

kaupade hinnas võetakse arvesse 

kliimamuutuste kulusid; 

55. nõuab, et heitkogustega kauplemise 

süsteem kaotataks ning kehtestataks 

ammendav Euroopa CO2-heite ja 

kasvuhoonegaaside vähendamise 

poliitika, mis hõlmab kohustuslikke 

lähenemiskriteeriumeid; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Muudatusettepanek  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  56 a. kutsub komisjoni üles kehtestama 

kaupade transpordi suhtes kohaldatava 

süsinikumaksu, mis põhineb imporditud 

kaupade veoteekonna pikkusel ja mille 

eesmärk on soodustada kohalikku 

tootmist, mis on tarbijatele lähemal, ja 

vähendada kaubaveo (eriti maanteeveo) 

keskkonnamõju; 

Or. en 

 

 


