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7.3.2018 A8-0041/36 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  48a. ragina geriau reguliuoti 

skaitmeninės ekonomikos sektorius (pvz., 

„Facebook“, „Google“, „Apple“, 

Microsoft, „Amazon“); primygtinai 

ragina persvarstyti pelno mokestį, kad 

skaitmeninės įmonės privalėtų mokėti šį 

mokestį šalyje, kurioje jos teikia 

paslaugas, ir sykiu įdiegti sistemą, kurį 

leistų kontroliuoti vartotojų mokėjimo 

sistemą šalyje, kurioje naudojamasi 

atitinkama paslauga; priduria, kad, 

atsižvelgiant į pasaulinį virtualios 

ekonomikos pobūdį, galima būtų 

apsvarstyti valstybių narių fiskalinės 

politikos tarpusavio koordinavimą; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Pakeitimas 37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  53a. ragina Komisiją įvesti mokestį, 

skirtą labiausiai teršiančioms pramonės 

šakoms ir ekonomikos sektoriams; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Pakeitimas 38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia ekologinių mokesčių 

svarbą, nes jie – ypač tinkamas 

mechanizmas siekiant prisidėti suteikiant 

Europos nuosavų išteklių; ragina Komisiją 

toliau teikti pasiūlymus dėl papildomų 

ekologinių nuosavų išteklių, kaip apibrėžta 

Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių 

klausimais ataskaitoje ir kaip nurodė už 

ES biudžetą atsakingas Komisijos narys, 

kurie būtų suderinami su tam tikromis 

Sąjungos politikos priemonėmis, pvz., 

susijusiomis su energija (energijos 

mokestis), aplinka ir klimatu (anglies 

dioksido pasienio koregavimo 

mechanizmas, plastiko mokestis ir 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistema (ATLPS)) ir transportu 

(automobilinių degalų ir lėktuvo bilietų 

mokesčiai), kad būtų skatinami būsimi 

papildomi Sąjungos nuosavi ištekliai; 

54. pabrėžia ekologinių mokesčių 

svarbą, nes jie – ypač tinkamas 

mechanizmas siekiant prisidėti suteikiant 

Europos nuosavų išteklių; ragina Komisiją 

toliau teikti pasiūlymus dėl papildomų 

ekologinių nuosavų išteklių, kurie būtų 

suderinami su tam tikromis Sąjungos 

politikos priemonėmis, pvz., susijusiomis 

su energija (energijos mokestis), aplinka ir 

klimatu (anglies dioksido pasienio 

koregavimo mechanizmas, plastiko 

mokestis) ir transportu (lėktuvo bilietų 

mokesčiai), kad būtų skatinami būsimi 

papildomi Sąjungos nuosavi ištekliai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. ragina, kad nemaža iš ATLPS 

aukcionų gautų pajamų dalis nuo 4-ojo 

etapo pradžios (2021 m.) ir vėliau būtų 

laikoma naujais ES nuosavais ištekliais; 

primena, kad šią galimybę svarstė Aukšto 

lygio grupė nuosavų išteklių klausimais ir 

aiškiai siūlė Komisija savo 2018 m. 

vasario 14 d. komunikate „Europos 

Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo 

prioritetų po 2020 m., skirta nauja, 

moderni daugiametė finansinė programa“ 

(COM(2018)0098); be to, ragina pradėti 

taikyti anglies dioksido pasienio 

koregavimo mechanizmą kaip būdą 

suteikti naujų ES biudžeto nuosavų 

išteklių, kurio poveikis taip pat turėtų būti 

vienodų sąlygų užtikrinimas tarptautinėje 

prekyboje ir gamybos perkėlimo į kitas 

šalis mažinimas, tuo pačiu metu 

įtraukiant klimato kaitos išlaidas į 

importuojamų prekių kainą; 

55. ragina panaikinti apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) 

ir parengti plataus masto Europos 

išmetamo anglies dioksido ir šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 

politiką, kuriai būtų taikomi privalomi 

konvergencijos kriterijai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Pakeitimas 40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  56a. ragina Komisiją įvesti anglies 

dioksido mokestį krovinių vežimui, 

grindžiamą atstumu, kurį buvo vežtos 

importuotos prekės, siekiant propaguoti 

vietos gaminius, esančius arčiau 

vartotojo, ir sykiu sumažinti krovinių 

vežimo, visų pirma keliais, poveikį 

aplinkai; 

Or. en 

 

 


