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7.3.2018 A8-0041/36 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  48 bis. verzoekt om een betere regulering 

van de sector van de digitale economie 

(bijv. Facebook, Google, Apple, Microsoft, 

Amazon); dringt aan op een herziening 

van de vennootschapsbelasting om het 

verplicht te stellen voor digitale 

ondernemingen om belasting te betalen in 

het land waar zij hun diensten verlenen 

en, tegelijkertijd, op de tenuitvoerlegging 

van een systeem waarmee de 

betalingsregeling voor klanten kan 

worden gecontroleerd in het land waar de 

dienst wordt gebruikt; voegt hieraan dat, 

in het licht van het mondiale karakter van 

de virtuele economie, de coördinatie van 

het begrotingsbeleid tussen de lidstaten in 

overweging kan worden genomen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Amendement  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  53 bis. verzoekt de Commissie een 

belasting in te voeren die is gericht op de 

meest vervuilende industrieën en sectoren 

van de economie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Amendement  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. benadrukt het belang van groene 

belastingen als bij uitstek geschikt 

mechanisme om bij te dragen aan de 

Europese eigen middelen; doet een beroep 

op de Commissie om de voorstellen voor 

aanvullende milieugerelateerde eigen 

middelen verder te integreren, zoals 

geschetst in het verslag van de Groep op 

hoog niveau en door de commissaris voor 

de EU-begroting, die in overeenstemming 

zijn met bepaalde beleidsmaatregelen van 

de Unie, bijvoorbeeld op het gebied van 

energie (energiebelasting), milieu en 

klimaat (grenscorrectietaks voor koolstof, 

kunststofheffing en het 

emissiehandelssysteem (ETS)) en vervoer 

(belastingen op brandstof voor 

wegvoertuigen en vliegtickets), om 

toekomstige extra eigen middelen van de 

Unie te bevorderen; 

54. benadrukt het belang van groene 

belastingen als bij uitstek geschikt 

mechanisme om bij te dragen aan de 

Europese eigen middelen; doet een beroep 

op de Commissie om de voorstellen voor 

aanvullende milieugerelateerde eigen 

middelen verder te integreren, die in 

overeenstemming zijn met bepaalde 

beleidsmaatregelen van de Unie, 

bijvoorbeeld op het gebied van energie 

(energiebelasting), milieu en klimaat 

(grenscorrectietaks voor koolstof, 

kunststofheffing) en vervoer (vliegtickets), 

om toekomstige extra eigen middelen van 

de Unie te bevorderen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. vraagt dat een groot deel van de 

inkomsten uit ETS-veilingen vanaf fase 4 

(2021) wordt beschouwd als een nieuwe 

eigenmiddelenbron van de EU; herinnert 

eraan dat deze optie is besproken in de 

Groep op hoog niveau en expliciet door de 

Commissie wordt voorgesteld in haar 

mededeling van 14 februari 2018 getiteld 

"Een nieuw, modern meerjarig financieel 

kader voor een Europese Unie die 

efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 

2020" (COM(2018) 98); verzoekt 

daarnaast om invoering van een 

grenscorrectietaks voor koolstof als 

nieuwe eigenmiddelenbron voor de EU-

begroting, wat er ook toe moet leiden dat 

er een gelijk speelveld ontstaat in de 

internationale handel en dat er minder 

productieverplaatsingen plaatsvinden 

doordat de kosten van de 

klimaatverandering geïnternaliseerd 

worden in de prijs van ingevoerde 

goederen; 

55. verzoekt om de afschaffing van het 

ETS-systeem en de totstandbrenging van 

een ambitieus Europees beleid ter 

vermindering van koolstofuitstoot en 

broeikasgassen, met verplichte 

convergentiecriteria; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Amendement  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  56 bis. verzoekt de Commissie om de 

invoering van een koolstofheffing op 

goederenvervoer, gebaseerd op de 

afgelegde afstand van ingevoerde 

producten, teneinde lokale productie 

dichter bij de consument te bevorderen en 

de milieu-impact van goederenvervoer, in 

het bijzonder over de weg, te beperken; 

Or. en 

 

 


