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7.3.2018 A8-0041/36 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

48 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  48 a. pyytää, että digitaalitalouden alan 

(esim. Facebook, Google, Apple, 

Microsoft ja Amazon) sääntelyä 

parannetaan; kehottaa muuttamaan 

yritysverotusta velvoittamalla 

digitaaliyritykset maksamaan veroa 

maassa, jossa ne tarjoavat palvelujaan, ja 

samanaikaisesti panemaan täytäntöön 

järjestelmän, jonka avulla voidaan valvoa 

asiakasmaksujärjestelmää maassa, jossa 

palvelua käytetään; lisää, että 

virtuaalitalouden maailmanlaajuisen 

luonteen vuoksi voitaisiin harkita 

jäsenvaltioiden veropolitiikan 

koordinointia; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Tarkistus  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

53 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  53 a. kehottaa komissiota ottamaan 

käyttöön veron, joka kohdistetaan eniten 

saastuttaviin toimialoihin ja talouden 

aloihin; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Tarkistus  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. painottaa myös 

ympäristöverotuksen merkitystä 

mekanismina, joka soveltuu erityisen hyvin 

EU: n omien varojen edistämiseen; 

kehottaa komissiota antamaan edelleen 

korkean tason työryhmän ja budjetista 

vastaavan komission jäsenen kaavailujen 

mukaisesti ehdotuksia uusista ekologisista 

omista varoista, jotka ovat unionin tiettyjen 

politiikanalojen, kuten energiapolitiikan 

(energiavero), ympäristö- ja 

ilmastopolitiikan (hiiltä koskeva 

rajaveromekanismi, muoveista perittävä 

vero ja päästökauppajärjestelmä) ja 

liikennepolitiikan mukaisia 

(maantieliikenteen polttoaineiden ja 

lentolippujen verottaminen), jotta voidaan 

edistää uusia unionin omia varoja; 

54. painottaa myös 

ympäristöverotuksen merkitystä 

mekanismina, joka soveltuu erityisen hyvin 

EU: n omien varojen edistämiseen; 

kehottaa komissiota antamaan edelleen 

ehdotuksia uusista ekologisista omista 

varoista, jotka ovat unionin tiettyjen 

politiikanalojen, kuten energiapolitiikan 

(energiavero), ympäristö- ja 

ilmastopolitiikan (hiiltä koskeva 

rajaveromekanismi, muoveista perittävä 

vero) ja liikennepolitiikan mukaisia 

(lentolippujen verottaminen), jotta voidaan 

edistää uusia unionin omia varoja; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. edellyttää, että merkittävä osa 

vaiheesta 4 (2021) lähtien saatavista 

päästökauppajärjestelmään pohjautuvista 

tuloista katsotaan EU: n uudeksi omaksi 

varaksi; muistuttaa, että tästä 

vaihtoehdosta on keskusteltu korkean 

tason työryhmässä ja että komissio on 

esittänyt kyseistä vaihtoehtoa 14. 

helmikuuta 2018 antamassaan 

tiedonannossa ”Uuden, modernin 

monivuotisen rahoituskehyksen avulla 

tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 

2020 jälkeen” (COM(2018)0098); 

edellyttää, että samalla otetaan käyttöön 

hiilipäästöjen rajavero, jonka olisi EU: n 

talousarvion uutena omana varana 

vaikutettava myös sen varmistamiseen, 

että kansainvälisessä kaupassa on 

tasapuoliset toimintaedellytykset, että 

tuotannon siirtoa halvan työvoiman 

maihin vähennetään ja että 

ilmastonmuutoksen kustannukset 

sisällytetään tuontituotteiden hintoihin; 

55. edellyttää, että 

päästökauppajärjestelmästä luovutaan ja 

että luodaan kunnianhimoinen 

eurooppalainen hiilipäästöjä ja 

kasvihuonekaasuja vähentävä politiikka 
ja pakolliset lähentymisperusteet; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Tarkistus  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

56 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  56 a. kehottaa komissiota ottamaan 

käyttöön tavarakuljetuksia koskevan 

hiiliveron, joka perustuu tuotujen 

tuotteiden kuljetusmatkan pituuteen, jotta 

paikallinen tuotanto saadaan lähemmäs 

kuluttajia ja samalla vähennetään 

tavarakuljetusten ja erityisesti 

maantiekuljetusten ympäristövaikutusta; 

Or. en 

 

 


