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7.3.2018 A8-0041/36 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. solicită o mai bună reglementare a 

sectorului economiei digitale (Facebook, 

Google, Apple, Amazon, Microsoft); 

îndeamnă la revizuirea impozitului pe 

profit, introducând obligația ca 

întreprinderile digitale să plătească 

impozite în țara în care își oferă serviciile, 

și, totodată, la punerea în aplicare a unui 

sistem care să permită controlarea 

regimului plăților efectuate de clienți în 

țara în care este utilizat serviciul 

respectiv; adaugă că, dat fiind caracterul 

mondial al economiei virtuale, ar putea fi 

avută în vedere coordonarea politicilor 

bugetare între statele membre; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Amendamentul  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  53a. invită Comisia să introducă o taxă 

care să vizeze industriile și sectoarele 

economice cele mai poluante; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Amendamentul  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază importanța impozitării 

ecologice ca mecanism deosebit de adecvat 

pentru a contribui la resursele proprii 

europene; invită Comisia să integreze în 

continuare propunerile de alte resurse 

proprii ecologice, astfel cum se subliniază 

în raportul HLGOR și de către comisarul 

pentru bugetul UE, care sunt în 

conformitate cu anumite politici ale 

Uniunii, cum ar fi cele privind energia 

(impozitul pe energie), în domeniul 

mediului și al climei (mecanismul de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 

carbon, taxa pe materiale plastice și 

sistemul de comercializare a certificatelor 

de emisii - ETS) și în domeniul 

transporturilor (taxele pe combustibili și pe 

biletele de avion), pentru promovarea unor 

viitoare resurse proprii suplimentare ale 

Uniunii; 

54. subliniază importanța impozitării 

ecologice ca mecanism deosebit de adecvat 

pentru a contribui la resursele proprii 

europene; invită Comisia să integreze în 

continuare propunerile de alte resurse 

proprii ecologice, care sunt în conformitate 

cu anumite politici ale Uniunii, cum ar fi 

cele privind energia (impozitul pe energie), 

în domeniul mediului și al climei 

(mecanismul de ajustare la frontieră a 

emisiilor de dioxid de carbon, taxa pe 

materiale plastice) și în domeniul 

transporturilor (taxele pe biletele de avion), 

pentru promovarea unor viitoare resurse 

proprii suplimentare ale Uniunii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. solicită ca o parte semnificativă a 

veniturilor provenite din licitațiile din 

cadrul ETS, începând cu faza 4 (2021), să 

fie considerată ca o nouă resursă proprie 

a UE; reamintește că această opțiune a 

fost discutată în cadrul HLGOR și este 

sugerată explicit de Comisie în 

Comunicarea sa din 14 februarie 2018 

intitulată „Un nou CFM, modern și 

capabil să asigure îndeplinirea 

obiectivelor prioritare ale Uniunii după 

anul 2020” (COM(2018)0098); solicită să 

se introducă, în paralel, un mecanism de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 

de carbon, ca nouă resursă proprie la 

bugetul UE, care, de asemenea, să aibă ca 

efect asigurarea unor condiții de 

concurență echitabile în comerțul 

internațional și să reducă delocalizarea 

producției, internalizând totodată 

costurile schimbărilor climatice în prețul 

mărfurilor importate; 

55. solicită abolirea sistemului ETS și 

elaborarea unei politici europene 

ambițioase de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon și de gaze cu efect de 

seră, care să dispună de criterii de 

convergență obligatorii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Amendamentul  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  56a. solicită Comisiei să introducă o 

taxă pe carbon în transportul de mărfuri, 

în funcție de distanța parcursă de 

produsele importate, pentru a promova 

producția locală mai apropiată de 

consumatori, reducând în același timp 

impactul asupra mediului al transportului 

de mărfuri, mai ales al transporturilor 

rutiere; 

Or. en 

 

 


