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7.3.2018 A8-0041/36 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  48a. apeluje o lepszą regulację sektora 

gospodarki cyfrowej (np. takich 

przedsiębiorstw jak Facebook, Google, 

Apple, Microsoft czy Amazon); domaga 

się przeglądu opodatkowania 

przedsiębiorstw i wprowadzenia dla 

przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej 

obowiązku odprowadzania podatków w 

kraju świadczenia usług, a jednocześnie 

apeluje o wprowadzenie systemu 

umożliwiającego kontrolę płatności 

klientowskich w kraju, w którym korzysta 

się z usługi; pragnie dodać, że z uwagi na 

globalny charakter wirtualnej gospodarki 

należy zastanowić się nad koordynacją 

polityki podatkowej między państwami 

członkowskimi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Poprawka  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  53a. zwraca się do Komisji o 

wprowadzenie podatku ukierunkowanego 

na najbardziej zanieczyszczające sektory 

przemysłu i gospodarki; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Poprawka  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla znaczenie podatków 

ekologicznych jako szczególnie 

przydatnego mechanizmu 

przyczyniającego się do ustanowienia 

europejskich zasobów własnych; wzywa 

Komisję do dalszego włączania propozycji 

dotyczących dodatkowych ekologicznych 

zasobów własnych, przedstawionych w 

sprawozdaniu Grupy Wysokiego Szczebla 

ds. Zasobów Własnych oraz przez 

komisarza ds. budżetu UE, które są 

zgodne z określonymi strategiami 

politycznymi Unii, takimi jak polityka 

energetyczna (podatek energetyczny), 

polityka w zakresie środowiska i klimatu 

(mechanizm dostosowawczy na granicach, 

dotyczący emisji dwutlenku węgla, 

podatek od tworzyw sztucznych i system 

handlu emisjami) oraz polityka w zakresie 

transportu (podatek od paliw stosowanych 

w transporcie drogowym i podatek od 

biletów lotniczych), aby wspierać 

dodatkowe przyszłe zasoby własne Unii; 

54. podkreśla znaczenie podatków 

ekologicznych jako szczególnie 

przydatnego mechanizmu 

przyczyniającego się do ustanowienia 

europejskich zasobów własnych; wzywa 

Komisję do dalszego włączania propozycji 

dotyczących dodatkowych ekologicznych 

zasobów własnych, które są zgodne z 

określonymi strategiami politycznymi 

Unii, takimi jak polityka energetyczna 

(podatek energetyczny), polityka w 

zakresie środowiska i klimatu (mechanizm 

dostosowawczy na granicach, dotyczący 

emisji dwutlenku węgla i podatek od 

tworzyw sztucznych) oraz polityka w 

zakresie transportu (podatek od biletów 

lotniczych), aby wspierać dodatkowe 

przyszłe zasoby własne Unii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. apeluje, by znaczna część 

dochodów z aukcji w ramach systemu 

handlu emisjami, począwszy od etapu 4 

(2021 r.), była uznawana za nowe zasoby 

własne UE; przypomina, że opcja ta była 

przedmiotem dyskusji w Grupie 

Wysokiego Szczebla ds. Zasobów 

Własnych i jest wyraźnie sugerowana 

przez Komisję w jej komunikacie z dnia 14 

lutego 2018 r. pt. „Nowe, nowoczesne 

wieloletnie ramy finansowe dla Unii 
Europejskiej, która skutecznie realizuje 

swoje priorytety po 2020 r.” 

(COM(2018)0098); jednocześnie apeluje o 

wprowadzenie podatku korygującego od 
emisji dwutlenku węgla, pobieranego na 

granicach, który byłby nowym rodzajem 

zasobów własnych w budżecie UE i 

powinien również gwarantować równe 

warunki działania w handlu 

międzynarodowym oraz zmniejszenie 

delokalizacji produkcji przy jednoczesnym 

wliczeniu kosztów związanych ze zmianą 

klimatu w ceny importowanych towarów; 

55. apeluje o zniesienie systemu handlu 

emisjami oraz o ustanowienie ambitnej 

europejskiej strategii politycznej na rzecz 

redukcji emisji dwutlenku węgla i gazów 

cieplarnianych, obejmującej obowiązkowe 

kryteria konwergencji; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Poprawka  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

2017/2053(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  56a. apeluje do Komisji o 

wprowadzenie podatku od dwutlenku 

węgla w transporcie towarów w oparciu o 

odległości pokonywane przez towary 

importowane, aby promować produkcję 

lokalną w mniejszym oddaleniu od 

konsumenta i jednocześnie ograniczyć 

skutki środowiskowe związane z 

transportem towarów, zwłaszcza z 

transportem drogowym; 

Or. en 

 

 


