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7.3.2018 A8-0041/36 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  48a. poziva k boljšemu pravnemu 

urejanju digitalnega gospodarstva (npr. 

podjetij, kot so Facebook, Google, 

Microsoft, Apple in Amazon); poziva k 

preučitvi davka od dohodkov pravnih 

oseb, da bi za digitalna podjetja postalo 

obvezno, da davek plačajo v državi, v 

kateri zagotavljajo svoje storitve, poziva 

tudi, naj se uvede sistem, ki bo omogočal 

nadzor nad shemo plačila potrošnika v 

državi, v kateri se storitev koristi; 

poudarja, da bi – glede na globalno 

naravo virtualnega gospodarstva – bilo 

treba razmisliti o možnosti uskladitve 

davčne politike med državami članicami; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Predlog spremembe  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  53a. poziva Komisijo, naj uvede davek, 

ki bi veljal za industrije in gospodarske 

sektorje, ki najbolj onesnažujejo; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Predlog spremembe  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. poudarja, kako pomembna je zelena 

obdavčitev, saj je ta mehanizem še posebej 

primeren za prispevanje k evropskim 

lastnim sredstvom; poziva Komisijo, naj še 

naprej vključuje predloge za dodatne 

ekološke vire lastnih sredstev, kot navajata 

poročilo skupine na visoki ravni za lastna 

sredstva in komisar za proračun EU, ki so 

v skladu z nekaterimi politikami Unije, kot 

so energetska politika (davek na energijo), 

okoljska in podnebna politika (mehanizem 

za ogljično prilagoditev na mejah, davek na 

plastiko in sistem trgovanja z emisijami) 

ter prometna politika (davek na motorna 

goriva in letalske vozovnice), da bi 

spodbudili dodatne prihodnje vire lastnih 

sredstev Unije; 

54. poudarja, kako pomembna je zelena 

obdavčitev, saj je ta mehanizem še posebej 

primeren za prispevanje k evropskim 

lastnim sredstvom; poziva Komisijo, naj še 

naprej vključuje predloge za dodatne 

ekološke vire lastnih sredstev, ki so v 

skladu z nekaterimi politikami Unije, kot 

so energetska politika (davek na energijo), 

okoljska in podnebna politika (mehanizem 

za ogljično prilagoditev na mejah, davek na 

plastiko in prometna politika (davek na 

letalske vozovnice), da bi spodbudili 

dodatne prihodnje vire lastnih sredstev 

Unije; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. poziva, naj se znaten del prihodkov 

od dražb v okviru sistema za trgovanje z 

emisijami od 4. faze (2021) naprej šteje za 

nov vir lastnih sredstev EU; spominja, da 

se je o tej možnosti razpravljalo v skupini 

na visoki ravni za lastna sredstva, izrecno 

pa jo predlaga tudi Komisija v svojem 

sporočilu z dne 14. februarja 2018 z 

naslovom Nov in sodoben večletni 

finančni okvir, s katerim bo lahko EU 

učinkovito uresničevala svoje prioritete po 

letu 2020 (COM(2018)0098); vzporedno 

poziva, naj se uvede mehanizem za 

ogljično prilagoditev na mejah kot nov vir 

lastnih sredstev za proračun EU, ki bi 

moral zagotoviti enake konkurenčne 

pogoje v mednarodni trgovini in zmanjšati 

selitev proizvodnje, pri tem pa 

internalizirati stroške podnebnih 

sprememb v cene uvoženega blaga; 

55. poziva k odpravi sistema trgovanja 

z emisijami in k oblikovanju ambiciozne 

evropske politike za zmanjšanje emisij 

ogljika in toplogrednih plinov z obveznimi 

konvergenčnimi merili; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Predlog spremembe  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  56a. poziva Komisijo, naj uvede davek 

na ogljik za prevoz blaga, ki bo določen 

na podlagi razdalje, ki jo uvoženi 

proizvodi prepotujejo, da bi spodbudili 

lokalno proizvodnjo bliže potrošnikom in 

hkrati zmanjšali vpliv prevoza blaga, 

predvsem cestnega prevoza, na okolje; 

Or. en 

 

 


