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Τροπολογία 4
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών.

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να καμφθεί 
η κερδοσκοπία, ιδίως στον τομέα των 
αγορών εμπορευμάτων, περιορίζοντας 
έτσι την αστάθεια των τιμών των 
τροφίμων και τις επιπτώσεις που έχει 
στην επισιτιστική ασφάλεια· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών, όπως η 
χρηματοδότηση δημοσίων αγαθών και 
αναπτυξιακών πολιτικών της Ένωσης, 
ιδίως για την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετίας.

Or. en

Τροπολογία 5
Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών.

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
ρυθμιστεί η κερδοσκοπία στα βασικά 
προϊόντα και τα τρόφιμα· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών, όπως η 
πολιτική για την αναπτυξιακή βοήθεια.

Or. fr

Τροπολογία 6
Charles Goerens, Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 

(1) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα σχετικά με έναν ενδεχόμενο 
πρόσθετο φόρο επί του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, και ειδικότερα έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). 
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Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών.

Οι συζητήσεις αυτές πηγάζουν από την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η συνεισφορά 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
κάλυψη του κόστους της κρίσης και η 
φορολόγησή του με δίκαιο τρόπο σε σχέση 
με άλλους τομείς στο μέλλον· να 
καταργηθούν τα κίνητρα για τις 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· να 
καμφθεί η κερδοσκοπία, ιδίως στον 
τομέα των αγορών εμπορευμάτων, 
περιορίζοντας έτσι την αστάθεια των 
τιμών των τροφίμων και τις επιπτώσεις 
που έχει στην επισιτιστική ασφάλεια· να 
συμπληρωθούν τα κανονιστικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν στην αποφυγή 
μελλοντικών κρίσεων και να πηγάσουν 
πρόσθετα έσοδα για τους γενικούς 
προϋπολογισμούς ή για σκοπούς 
συγκεκριμένων πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 7
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα έσοδα από τον ΦΧΣ, σκοπός του 
οποίου είναι μια πιο κοινωνική και δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου, πρέπει να 
προστεθούν στις εθνικές υποχρεώσεις
που προορίζονται για αναπτυξιακή 
βοήθεια και αντιστοιχούν στο 0,7% του
ΑΕΕ και διοχετεύονται για τη 
χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών, όπως 
οι αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, η 
μείωση της φτώχειας και η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι στόχοι 
αυτοί πρέπει να παραμείνουν ουσιώδης 
συνιστώσα του νέου αυτού εσόδου.
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Or. en

Τροπολογία 8
Charles Goerens, Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα έσοδα από τον ΦΧΣ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να αγνοηθούν οι 
εθνικές υποχρεώσεις για αναπτυξιακή 
βοήθεια που φθάνουν το 0,7% του ΑΕΕ· 
η ατζέντα της Κοπεγχάγης και η
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν από τα πρόσθετα αυτά 
μέσα. 

Or. en

Τροπολογία 9
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα έσοδα από τον ΦΧΣ πρέπει να 
παράσχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες 
συμπληρωματικά έσοδα για τη 
χρηματοδότηση κοινωνικών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 10
Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου η φορολόγηση να 
επικεντρωθεί στον καθαυτό 
χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι στους 
πολίτες, και επειδή τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικές 
αγορές, ο φόρος θα πρέπει να επιβάλλεται 
στα εν λόγω ιδρύματα, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον συναλλάσσονται στο όνομά 
τους, εξ ονόματος άλλων προσώπων, για 
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων 
προσώπων.

(12) Προκειμένου η φορολόγηση να 
επικεντρωθεί στον καθαυτό 
χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι στους 
πολίτες, και επειδή τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικές 
αγορές, ο φόρος θα πρέπει να επιβάλλεται 
στα εν λόγω ιδρύματα, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον συναλλάσσονται στο όνομά 
τους, εξ ονόματος άλλων προσώπων, για 
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων 
προσώπων. Τα κράτη μέλη πρέπει 
ιδιαιτέρως να μεριμνήσουν ώστε το ποσό 
που οφείλεται ετησίως στο πλαίσιο του 
ΦΧΣ ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν 
θα μετακυλίεται παράνομα στον πολίτη -
πελάτη του εν λόγω ιδρύματος.

Or. fr

Τροπολογία 11
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων για 
τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ώστε η 
επιχείρηση να μπορεί να θεωρηθεί 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με την 
προστασία κατά της φοροδιαφυγής, της 
φοροαποφυγής και της κατάχρησης, και ο 
κοινός καθορισμός της σημαντικής 

(16) Προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων για 
τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ώστε η 
επιχείρηση να μπορεί να θεωρηθεί 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με την 
προστασία κατά της φοροδιαφυγής, της 
φοροαποφυγής και της κατάχρησης, και ο 
κοινός καθορισμός της σημαντικής 
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δραστηριότητας για τους σκοπούς του 
ορισμού των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε σχέση με τον καθορισμό των αναγκαίων 
για τον σκοπό αυτόν μέτρων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διενερεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
το προπαρασκευαστικό έργο της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Συμβούλιο.

δραστηριότητας για τους σκοπούς του 
ορισμού των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε σχέση με τον καθορισμό των αναγκαίων 
για τον σκοπό αυτόν μέτρων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
το προπαρασκευαστικό έργο της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ΜΚΟ 
και άλλων ενδιαφερομένων. Κατά την 
εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συμφωνία στην ΕΕ 27 μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2012, τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να εφαρμόσουν τον ΦΧΣ 
πρέπει να προχωρήσουν ζητώντας 
επισήμως ενισχυμένη συνεργασία στο 
πλαίσιο του άρθρου 329 της ΣΛΕΕ. Το 
ΕΚ πρέπει να δώσει ταχέως τη 
συγκατάθεσή του, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω κράτη μέλη θα δεσμεύονται ότι θα 
λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 333, 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, απόφαση που 
θα ορίζει ότι θα ενεργήσουν με βάση τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Or. en
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Τροπολογία 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες 
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, 
εφόσον τουλάχιστον ένας συμβαλλόμενος 
στη συναλλαγή είναι εγκαταστημένος σε 
ένα κράτος μέλος και εφόσον ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκαταστημένο 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό άλλου προσώπου ή 
ενεργώντας εξ ονόματος συμβαλλομένου 
στη συναλλαγή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες 
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές,
περιλαμβανομένων και των 
συναλλαγματικών πράξεων τοις 
μετρητοίς, εφόσον τουλάχιστον ένας 
συμβαλλόμενος στη συναλλαγή είναι 
εγκαταστημένος σε ένα κράτος μέλος και 
εφόσον ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
εγκαταστημένο στην επικράτεια ενός 
κράτους μέλους είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη συναλλαγή, ενεργώντας για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου 
προσώπου ή ενεργώντας εξ ονόματος 
συμβαλλομένου στη συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενισχυμένη Συνεργασία
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συμφωνία στην ΕΕ27 μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2012, τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να εφαρμόσουν τον ΦΧΣ 
πρέπει να προχωρήσουν ζητώντας 
επισήμως ενισχυμένη συνεργασία στο 
πλαίσιο του άρθρου 329 της ΣΛΕΕ. Το 
ΕΚ πρέπει να δώσει ταχέως τη 
συγκατάθεσή του, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω κράτη μέλη θα δεσμεύονται ότι θα 
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λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 333, 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, απόφαση που 
θα ορίζει ότι θα ενεργήσουν με βάση τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 15
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και, εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για 
την τροποποίησή της.

Κάθε τρία έτη και για πρώτη φορά έως την 
31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για την 
τροποποίησή της.

Or. fr

Τροπολογία 16
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εν λόγω έκθεση της Επιτροπής 
εξετάζονται, κατ’ ελάχιστον, οι συνέπειες 
του ΦΧΣ στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και στην 
πραγματική οικονομία και λαμβάνεται 
υπόψη η πρόοδος όσον αφορά τη 
φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα σε διεθνές επίπεδο.

Στην εν λόγω έκθεση της Επιτροπής
εξετάζονται, κατ’ ελάχιστον, οι συνέπειες
του ΦΧΣ στην εύρυθμη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και στην
πραγματική οικονομία, στην κερδοσκοπία 
των βασικών προϊόντων και των 
τροφίμων, και την καταπολέμηση των 
φορολογικών παραδείσων, και λαμβάνεται
υπόψη η πρόοδος όσον αφορά τη
φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού
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τομέα σε διεθνές επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α
Χρήση των εσόδων ως ιδίου πόρου για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Μέρος των εσόδων που προκύπτουν από 
τον ΦΧΣ στην Ένωση πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως ίδιος πόρος για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ένα ποσοστό του 
οποίου πρέπει να επενδύεται στη 
χρηματοδότηση των πολιτικών 
αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 18
Charles Goerens, Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α
Χρήση των εσόδων ως ιδίου πόρου για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Μέρος των εσόδων που προκύπτουν από 
τον ΦΧΣ στην Ένωση πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως ίδιος πόρος για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ένα ποσοστό του 
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οποίου πρέπει να επενδύεται στη 
χρηματοδότηση της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Or. en


