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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0041/36 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  48a. szorgalmazza a digitális gazdaság 

(például: Facebook, Google, Apple, 

Microsoft, Amazon) megfelelőbb 

szabályozását; sürgeti a társasági adónak 

azon célból történő felülvizsgálatát, hogy 

a digitális vállalkozásoknak kötelező 

legyen adózniuk a szolgáltatásnyújtás 

helye szerinti országban, valamint ezzel 

egyidejűleg egy olyan rendszer 

bevezetését, amely lehetővé teszi a 

felhasználókra vonatkozó fizetési rendszer 

ellenőrzését abban az országban, ahol a 

szolgáltatás igénybevételére sor kerül; 

hozzáteszi, hogy a virtuális gazdaság 

globális jellegére való tekintettel fontolóra 

lehetne venni a tagállamok által folytatott 

költségvetési politikák összehangolását; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Módosítás  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  53a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

vezessen be olyan adót, amely a gazdaság 

leginkább környezetszennyező iparágaira 

és ágazataira irányul; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Módosítás  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza a környezetvédelmi 

adóztatás jelentőségét, amely különösen 

alkalmas mechanizmus arra, hogy 

hozzájáruljon az európai saját forrásokhoz; 

felhívja a Bizottságot, hogy az Unió 

további jövőbeli saját forrásainak 

előmozdítása érdekében továbbra is 

integrálja az újabb ökológiai saját 

forrásokra irányuló, a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

jelentésében és az európai költségvetésért 

felelő biztos által felvázolt javaslatokat, 

amelyek összhangban vannak bizonyos 

uniós politikákkal, például az energetikára 

(energiaadó), a környezetre és éghajlatra (a 

szén-dioxid-kibocsátás határokon történő 

kiigazítását célzó mechanizmus, 

műanyagokra kivetett adó és 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS)) 

és a közlekedésre (a közúti közlekedésben 

használt üzemanyagokat terhelő adók és a 

repülőjegyeket terhelő adók) vonatkozó 

politikákkal; 

54. hangsúlyozza a környezetvédelmi 

adóztatás jelentőségét, amely különösen 

alkalmas mechanizmus arra, hogy 

hozzájáruljon az európai saját forrásokhoz; 

felhívja a Bizottságot, hogy az Unió 

további jövőbeli saját forrásai 

megteremtésének ösztönzéséhez továbbra 

is integrálja az újabb ökológiai saját 

forrásokra irányuló javaslatokat, amelyek 

összhangban vannak bizonyos uniós 

politikákkal, például az energetikára 

(energiaadó), a környezetre és éghajlatra (a 

szén-dioxid-kibocsátás határokon történő 

kiigazítását célzó mechanizmus, 

műanyagokra kivetett adó), valamint a 

közlekedésre (a repülőjegyeket terhelő 

adók) vonatkozó politikákkal; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. felszólít arra, hogy a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer árverési 

bevételeinek egy jelentős részét a 4. 

szakasztól (2021) kezdve új uniós saját 

forrásként vegyék figyelembe; emlékeztet 

arra, hogy a saját forrásokkal foglalkozó 

magas szintű munkacsoport keretében 

megvitatták ezt a lehetőséget, amit a 

Bizottság is kifejezetten javasolt 2018. 

február 14-i, „Az Európai Unió új, 

korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 

utáni prioritások megvalósításának 

hatékony szolgálatában” című 

közleményében (COM(2018)0098); ezzel 

párhuzamosan felszólít a szén-dioxid-

kibocsátás határokon történő kiigazítását 

célzó mechanizmus bevezetésére – mint az 

uniós költségvetés új saját forrása –, 

amelynek egyenlő versenyfeltételeket is 

biztosítania kell a nemzetközi 

kereskedelemben, és csökkentenie kell a 

termelés Unión kívülre való áthelyezését, 

miközben az éghajlatváltozás költségeit 

beépíti az importált áruk árába; 

55. felszólít a kibocsátáskereskedelmi 

rendszer megszüntetésére, valamint a 

szén-dioxid-kibocsátás és az 

üvegházhatású gázok csökkentésére 

irányuló, kötelező 

konvergenciakritériumokat rögzítő, 

nagyratörő európai politika kialakítására; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Módosítás  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  56a. felkéri a Bizottságot, hogy a 

fogyasztókhoz közelebbi helyi termelés 

ösztönözése és az áruk – elsősorban közúti 

– fuvarozásából fakadó környezeti 

hatások csökkentése érdekében vezessen 

be az árufuvarozásra olyan szénadót, 

amely az importált áruk által megtett 

távolságon alapul; 

Or. en 

 

 


