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7.3.2018 A8-0041/36 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  48a. žiada lepšiu reguláciu odvetvia 

digitálneho hospodárstva (napríklad 

Facebook, Google, Microsoft, Apple, 

Amazon); naliehavo žiada revíziu dane 

z príjmu právnických osôb, na základe 

ktorej vznikne digitálnym spoločnostiam 

povinnosť odvádzať dane v krajine, 

v ktorej poskytujú svoje služby, a zároveň 

by sa mal zaviesť systém, ktorý umožní 

kontrolovať systém platieb zákazníkov 

v krajine, v ktorej sa služba využíva; 

dodáva, že vzhľadom na globálny 

charakter virtuálneho hospodárstva by 

bolo vhodné zvážiť koordináciu fiškálnej 

politiky medzi členskými štátmi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  53a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla daň 

zameranú na najviac znečisťujúce 

odvetvia a sektory hospodárstva; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. zdôrazňuje význam ekologického 

zdaňovania ako mimoriadne vhodného 

mechanizmu prispievania k európskym 

vlastným zdrojom; vyzýva Komisiu, aby 

ďalej začleňovala návrhy na dodatočné 

ekologické vlastné zdroje, ako sa uvádza v 

správe skupiny na vysokej úrovni pre 

vlastné zdroje a ako uviedol komisár pre 

rozpočet EÚ, ktoré sú v súlade s určitými 

politikami Únie, ako sú politiky v oblasti 

energetiky (energetická daň), životného 

prostredia a klímy (mechanizmus 

kompenzačných opatrení v súvislosti s 

uhlíkom na hraniciach, dane z plastu a 

systém obchodovania s emisiami (ETS)) a 

dopravy (dane z pohonných hmôt v 

cestnej doprave a dane z leteniek), a to v 

záujme podpory ďalších budúcich 

vlastných zdrojov Únie; 

54. zdôrazňuje význam ekologického 

zdaňovania ako mimoriadne vhodného 

mechanizmu prispievania k európskym 

vlastným zdrojom; vyzýva Komisiu, aby 

ďalej začleňovala návrhy na dodatočné 

ekologické vlastné zdroje, ktoré sú v súlade 

s určitými politikami Únie, ako sú politiky 

v oblasti energetiky (energetická daň), 

životného prostredia a klímy 

(mechanizmus kompenzačných opatrení v 

súvislosti s uhlíkom na hraniciach, dane z 

plastu) a dopravy (dane z leteniek), a to v 

záujme podpory ďalších budúcich 

vlastných zdrojov Únie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. požaduje, aby sa značný podiel 

príjmov z aukcií emisných kvót ETS zo 

štvrtej fázy (2021) a z nasledujúcich fáz 

považoval za nový vlastný zdroj EÚ; 

pripomína, že o tejto možnosti sa rokovalo 

na zasadnutiach pracovnej skupiny 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, 

a výslovne sa to navrhuje v oznámení 

Komisie zo 14. februára 2018 s názvom 

Nový, moderný viacročný finančný rámec, 

ktorý Európskej únii umožní efektívne 

napĺňať priority po roku 2020 

(COM(2018)0098); zároveň požaduje, aby 

sa mechanizmus kompenzačných opatrení 

v súvislosti s uhlíkom na hraniciach 

zaviedol ako nový vlastný zdroj pre 

rozpočet EÚ, čo by takisto malo 

zabezpečiť rovnaké podmienky v oblasti 

medzinárodného obchodu a obmedzenie 

presúvania výroby do zahraničia, pričom 

by to znamenalo začlenenie nákladov na 

boj proti zmene klímy do cien dovážaného 

tovaru; 

55. požaduje zrušenie systému ETS 

a vytvorenie ambicióznej európskej 

politiky v oblasti znižovania emisií uhlíka 

a skleníkových plynov, ktorej súčasťou by 

boli povinné konvergenčné kritériá; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  56a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

uhlíkovú daň na prepravu tovaru, 

vypočítavanú podľa vzdialenosti, ktorú 

dovážané výrobky prejdú, s cieľom 

podporiť miestnu výrobu, ktorá je bližšie 

k spotrebiteľom, a zároveň znížiť vplyv 

prepravy tovaru, najmä cestnej dopravy, 

na životné prostredie; 

Or. en 

 

 


