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7.3.2018 A8-0041/36 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 48.a prasa uzlabot digitālās ekonomikas 

nozares (piem., Facebook, Google, Apple, 

Microsoft, Amazon) regulējumu; mudina 

pārskatīt uzņēmumu ienākuma nodokli, 

balstoties uz to, lai digitālajiem 

uzņēmumiem noteiktu pienākumu maksāt 

nodokli valstī, kurā tie sniedz savus 

pakalpojumus, un vienlaikus īstenot 

sistēmu, kas ļauj kontrolēt patērētāju 

maksājumu shēmu valstī, kurā 

pakalpojumi tiek izmantoti; papildus 

norāda — ņemot vērā virtuālās 

ekonomikas globālo raksturu, varētu 

apsvērt iespēju koordinēt dalībvalstu 

fiskālo politiku; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Grozījums Nr.  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  53.a aicina Komisiju ieviest nodokli 

tām nozarēm un ekonomikas sektoriem, 

kas izraisa vislielāko piesārņojumu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Grozījums Nr.  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. uzsver vides nodokļa nozīmīgumu, 

jo tas ir īpaši piemērots mehānisms Eiropas 

pašu resursu papildināšanai; aicina 

Komisiju turpināt integrēt priekšlikumus 

par papildu ekoloģiskiem pašu resursiem, 

kā izklāstīts HLGOR ziņojumā un kā 

norādījis par ES budžetu atbildīgais 

komisārs, tos saskaņojot ar noteiktām 

Savienības politikas jomām, piemēram, 

enerģētikas jomu (energoresursu nodoklis), 

vides un klimata jomu (ar oglekļa cenas 

pielāgošanu uz robežas saistītais 

mehānisms, plastmasas nodoklis un 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 

(ETS)) un transporta jomu (autotransporta 

degvielas un aviobiļešu nodoklis), lai 

veicinātu turpmākus papildu Savienības 

pašu resursus; 

54. uzsver vides nodokļa nozīmīgumu, 

jo tas ir īpaši piemērots mehānisms Eiropas 

pašu resursu papildināšanai; aicina 

Komisiju turpināt integrēt priekšlikumus 

par papildu ekoloģiskiem pašu resursiem, 

tos saskaņojot ar noteiktām Savienības 

politikas jomām, piemēram, enerģētikas 

jomu (energoresursu nodoklis), vides un 

klimata jomu (ar oglekļa cenas pielāgošanu 

uz robežas saistītais mehānisms, 

plastmasas nodoklis) un transporta jomu 

(aviobiļešu nodoklis), lai veicinātu 

turpmākus papildu Savienības pašu 

resursus; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. prasa, lai, sākot ar 4. posmu (2021. 

g.) un turpmāk, būtiska daļa no ETS 

izsolē gūtajiem ieņēmumiem tiktu 

uzskatīta par jauniem ES pašu resursiem;  

atgādina, ka šo iespēju apsprieda HLGOR 
un Komisija to ir skaidri ierosinājusi 

2018. gada 14. februāra paziņojumā 

“Jauna un moderna Eiropas Savienības 

daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi 

īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada” 

(COM(2018)0098); vienlaicīgi prasa 

ieviest ar oglekļa cenas pielāgošanu uz 

robežas saistītu mehānismu kā jaunu ES 

budžeta pašu resursu veidu, kuram 

vajadzētu arī ietekmēt vienlīdzīgu 

konkurences apstākļu nodrošināšanu 

starptautiskajā tirdzniecībā un samazināt 

ražošanas pārvietošanu, vienlaikus 

internalizējot importēto preču cenā 

klimata pārmaiņu radītās izmaksas; 

55. prasa atcelt ETS sistēmu un 

izstrādāt vērienīgu Eiropas oglekļa emisiju 

un siltumnīcefekta gāzu samazināšanas 

politiku ar obligātiem konverģences 

kritērijiem; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Grozījums Nr.  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  56.a aicina Komisiju ieviest oglekļa 

nodevu kravu pārvadājumiem, balstoties 

uz importēto preču piegādē veikto 

attālumu, lai veicinātu vietējo ražošanu 

tuvāk patērētājiem, vienlaikus samazinot 

ietekmi uz vidi, ko rada kravu 

pārvadājumi, jo īpaši izmantojot 

autotransportu; 

Or. en 

 

 


