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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели.

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се обуздае 
спекулацията, по-специално на 
стоковите пазари, като по този 
начин се ограничи променливостта  
на цените на хранителните продукти 
и нейното отрицателно въздействие 
върху настоящата криза в 
изхранването; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели, като например финансирането 
на обществени блага и на 
политиките на Съюза в областта на 
развитието.
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Приходите от ДФС, чиято цел е 
постигането на по-социално и 
справедливо преразпределяне на 
богатството, следва да се заделят за 
финансирането на обществени блага, 
като политиките на Съюза за 
развитие, намаляването на 
бедността и борбата срещу 
изменението на климата в 
развиващите се страни.  
Гореспоменатите цели следва да 
продължат да бъдат съществена 
част от тези нови приходи.
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Изменение 3

Предложение за директива
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на приходи като собствен 
ресурс за бюджета на ЕС 
Част от приходите, генерирани от 
ДФС в Съюза, следва да се използва 
като собствен ресурс за бюджета на 
ЕС, като определен процент от тях 
следва да се инвестира във 
финансирането на политиките на 
Съюза за сътрудничество за развитие 
и борбата срещу изменението на 
климата в развиващите се страни.
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