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7.3.2018 A8-0041/36 

Изменение  36 

Шабиер Бенито Силуага, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня 

Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, Барбара Спинели, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48a. призовава за по-добро 

регулиране на сектора на цифровата 

икономика (напр. Facebook, Microsoft, 

Google, Apple, Amazon); настоятелно 

призовава за преглед на 

корпоративното данъчно облагане, 

като за основа служи положението, 

че цифровите дружества 

задължително плащат данък в 

страната, където предоставят 

своите услуги, и същевременно се 

прилага система, която позволява 

контрол върху схемата за заплащане 

от клиента в държавата, в която се 

използва услугата; изтъква, че с оглед 

на глобалния характер на 

виртуалната икономика би могло да 

се обмисли координирането на 

данъчната политика между 

държавите членки; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Изменение  37 

Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Хелмут Шолц, Барбара Спинели, 

Мари-Пиер Вю, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  53a. призовава Комисията да въведе 

данък за най-замърсяващите 

индустрии и сектори на 

икономиката; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Изменение  38 

Таня Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. подчертава значението на 

„екологичното“ данъчно облагане като 

особено подходящ механизъм да се даде 

принос към европейските собствени 

ресурси; призовава Комисията да 

включи и предложенията за 

допълнителни екологични собствени 

ресурси съгласно определеното в 

доклада на групата на високо равнище 

за собствените ресурси и комисаря, 

отговарящ за бюджета на ЕС, които 

са в съответствие с някои политики на 

Съюза, като например относно 

енергетиката (данък върху енергията), 

околната среда и климата (механизъм за 

корекция на въглеродните емисии на 

границите, данък върху пластмасовите 

продукти и схемата за търговия с 

емисии (СТЕ)) и относно транспорта 

(данъци върху автомобилните горива 

и самолетните билети), за да подкрепи 

допълнително бъдещите собствени 

ресурси на Съюза; 

54. подчертава значението на 

„екологичното“ данъчно облагане като 

особено подходящ механизъм да се даде 

принос към европейските собствени 

ресурси; призовава Комисията да 

включи и предложенията за 

допълнителни екологични собствени 

ресурси, които са в съответствие с някои 

политики на Съюза, като например в 

областта на енергетиката (данък върху 

енергията), околната среда и климата 

(механизъм за корекция на 

въглеродните емисии на границите, 

данък върху пластмасовите продукти, 

както и транспорта (данъци върху 

самолетните билети), за да подкрепи 

допълнително бъдещите собствени 

ресурси на Съюза; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Изменение  39 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Хелмут 

Шолц, Барбара Спинели, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, 

Мари-Пиер Вю, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. призовава значителна част от 

приходите от търговете в рамките 

на СТЕ от етап 4 (2021 г.) нататък да 

се считат за нов собствен ресурс на 

ЕС; припомня, че тази възможност 

беше обсъдена в групата на високо 

равнище за собствените ресурси и е 

изрично предложена от Комисията в 

нейното съобщение от 14 февруари 

2018 г., озаглавено „Нова, модерна 

многогодишна финансова рамка за 

Европейския съюз, с която ефикасно 

да постига резултати по своите 

приоритети след 2020 г.“ 

(COM(2018)0098); призовава успоредно 

с това за въвеждането на механизъм 

за корекция на въглеродните емисии на 

границите, като нов собствен ресурс 

за бюджета на ЕС, следва също така 

да води до осигуряването на 

равнопоставени условия в областта 

на международната търговия и 

намаляване на преместването на 

производството, като същевременно 

разходите за климатичните промени 

се включват в цените на внасяните 

стоки; 

55. призовава за премахването на 

системата на СТЕ и за създаването 

на амбициозна европейска политика 
за намаляване на въглеродните емисии 

и парниковите газове с прилагане на 

задължителни критерии за 

конвергенция; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Изменение  40 

Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Хелмут Шолц, Барбара Спинели, 

Мари-Пиер Вю, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  56a. призовава Комисията за 

въвеждане на въглероден налог върху 

превоза на стоки на базата на 

разстоянието, изминато от 

вносните продукти, с цел да се 

стимулира доближаване на местното 

производство до потребителите, 

като същевременно се намали 

въздействието на превоза на стоки, и 

по-специално на автомобилния 

транспорт, върху околната среда; 

Or. en 

 

 


