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7.3.2018 A8-0041/36 

Ændringsforslag  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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  48a. opfordrer til bedre regulering af 

den digitale økonomi (f.eks. Facebook, 

Google, Apple, Microsoft, Amazon); 

opfordrer indtrængende til en 

gennemgang af selskabsskatten med 

henblik på at gøre det obligatorisk for 

digitale virksomheder at betale skat i det 

land, hvor de leverer deres ydelser, 

samtidig med at der gennemføres et 

system, som gør det muligt at kontrollere 

kundens betalingsordning i det land, hvor 

ydelsen anvendes; tilføjer, at det i lyset af 

den virtuelle økonomis globale karakter 

kunne overvejes at samordne 

medlemsstaternes finanspolitikker; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Ændringsforslag  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  53a. opfordrer Kommissionen til at 

indføre en afgift, som er rettet mod de 

mest forurenende industrier og 

økonomiske sektorer; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Ændringsforslag  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. understreger betydningen af grønne 

afgifter som en særligt egnet mekanisme til 

at bidrage til europæiske egne indtægter; 

opfordrer Kommissionen til i højere grad at 

indarbejde de forslag til yderligere 

økologiske egne indtægter som skitseret i 

rapporten fra Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter og af 

kommissæren med ansvar for EU-

budgettet, som er i overensstemmelse med 

visse af Unionens politikker på områder 

som energi (energiafgift), miljø og klima 

(CO2-grænsetilpasningsmekanismen, 

plastafgift og emissionshandelsordningen 

(ETS)) og transport (brændstof til 

vejtransport og afgifter på flybilletter) med 

henblik på at fremme yderligere fremtidige 

egne EU-indtægter; 

54. understreger betydningen af grønne 

afgifter som en særligt egnet mekanisme til 

at bidrage til europæiske egne indtægter; 

opfordrer Kommissionen til i højere grad at 

indarbejde de forslag til yderligere 

økologiske egne indtægter, som er i 

overensstemmelse med visse af Unionens 

politikker på områder som energi 

(energiafgift), miljø og klima (CO2-

grænsetilpasningsmekanismen, plastafgift) 

og transport (afgifter på flybilletter) med 

henblik på at fremme yderligere fremtidige 

egne EU-indtægter; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Ændringsforslag  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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. opfordrer til, at en betydelig del af 

auktionsindtægterne fra ETS fra og med 

fase 4 (2021) betragtes som en ny egen 

indtægt for EU; minder om, at denne 

mulighed blev drøftet i Gruppen på Højt 

Plan vedrørende Egne Indtægter og 

udtrykkeligt blev foreslået af 

Kommissionen i dens meddelelse af 14. 

februar 2018 med titlen "En ny, 

moderniseret flerårig finansiel ramme for 

en Europæisk Union, der effektivt lever 

op til de valgte prioriteter for perioden 

efter 2020" (COM(2018)0098); opfordrer 

parallelt hermed til, at der indføres en 

CO2-grænsetilpasningsmekanisme som en 

ny egen indtægt for EU's budget, som 

også bør have den virkning, at den sikrer 

lige konkurrencevilkår i den 

internationale handel og begrænser 

udflytningen af produktionen, samtidig 
med at omkostningerne ved 

klimaændringer internaliseres i priserne 

på importerede varer; 

55. opfordrer til afskaffelsen af 

emissionshandelsordningen og til, at der 

etableres en ambitiøs europæisk politik for 

reduktion af kulstof- og 

drivhusgasemissionerne med 

obligatoriske konvergenskriterier;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Ændringsforslag  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  56a. opfordrer Kommissionen til at 

indføre en CO2-afgift på godstransport på 

basis af den strækning, som de 

importerede produkter tilbagelægger, for 

at fremme lokal produktion tættere på 

forbrugerene og samtidig begrænse den 

miljømæssige virkning af godstransport, 

navnlig vejtransport; 

Or. en 

 

 


