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7.3.2018 A8-0041/36 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  48a. Europaparlamentet efterlyser 

bättre reglering av den digitala ekonomin 

(t.ex. Facebook, Google, Apple, Microsoft, 

Amazon). Parlamentet kräver en översyn 

av bolagsskatten, vilken ska utmynna i att 

det blir obligatoriskt för digitala företag 

att betala skatt i det land där de 

tillhandahåller sina tjänster, samtidigt 

som ett system införs som gör det möjligt 

att kontrollera kundbetalningssystemet i 

det land där tjänsten används. Med tanke 

på den globala karaktären hos den 

virtuella ekonomin skulle man dessutom 

kunna överväga samordning av 

finanspolitiken mellan medlemsstaterna. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Ändringsförslag  37 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 53a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  53a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att införa en skatt för de 

mest förorenande industrierna och 

branscherna. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Ändringsförslag  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet betonar vikten 

av miljöbeskattning som en särskilt lämplig 

mekanism för att bidra till EU:s egna 

medel. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare integrera 

förslagen till nya ekologiska egna medel, 

såsom beskrivs i högnivågruppens rapport 

och av kommissionsledamoten med 

ansvar för EU:s budget, som 

överensstämmer med viss EU-politik, t.ex. 

för energi (energiskatt), miljö och klimat 

(koldioxidjusteringsmekanism, plastskatt 

och utsläppshandelssystemet) och 

transport (skatter på drivmedel för 

vägtrafik och flygbiljetter), för att främja 

ytterligare framtida egna medel för 

unionen. 

54. Europaparlamentet betonar vikten 

av miljöbeskattning som en särskilt lämplig 

mekanism för att bidra till EU:s egna 

medel. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare integrera 

förslagen till nya ekologiska egna medel 

som överensstämmer med viss EU-politik, 

t.ex. för energi (energiskatt), miljö och 

klimat (koldioxidjusteringsmekanism, 

plastskatt) och transport (skatter på 

flygbiljetter), för att främja ytterligare 

framtida egna medel för unionen. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet anser att en 

betydande andel av auktionsinkomsterna 

från utsläppshandelssystemet från fas 4 

(2021) och framåt bör betraktas som nya 

egna medel för unionen. Parlamentet 

påminner om att denna möjlighet har 

diskuterats i högnivågruppen och föreslås 

uttryckligen av kommissionen i dess 

meddelande av den 14 februari 2018 En 

ny, modern flerårig budgetram för ett EU 

som ger ändamålsenliga resultat efter 

2020 (COM(2018)0098). Parallellt med 

detta vill Europaparlamentet se 

införandet av en 

koldioxidjusteringsmekanism, som en ny 

källa till egna medel för EU-budgeten, 

som också bör ha som effekt att 

säkerställa lika villkor i den 

internationella handeln och minska 

utlokaliseringen av produktion och 

samtidigt internalisera kostnaderna för 

klimatförändringarna i priserna på 

importerade varor. 

55. Europaparlamentet vill att systemet 

för handel med utsläppsrätter avskaffas 

och att det utarbetas en ambitiös 

europeisk politik för att minska 

koldioxidutsläpp och växthusgaser, med 

obligatoriska konvergenskriterier. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Ändringsförslag  40 

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

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  56a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att införa en 

koldioxidavgift på varutransporter, på 

grundval av tillryggalagd sträcka för 

importerade produkter, för att främja 

lokal produktion närmare konsumenterna 

och samtidigt minska varutransporternas 

miljöpåverkan, i synnerhet från 

vägtransporterna. 

Or. en 

 

 


