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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční 
sektor a zejména daně z finančních 
transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl v 
budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností; 
doplnit regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely.

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční 
sektor a zejména daně z finančních 
transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl v 
budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností;
omezit spekulace, zejména na 
komoditních trzích, a tím omezit kolísání 
cen potravin a jeho negativní dopady na 
současnou potravinovou krizi; doplnit 
regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely, např. 
financování veřejných statků a 
rozvojových politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Výnos z daně z finančních transakcí 
(DFT), jejímž cílem je sociálnější a 



PE480.643v01-00 4/4 PA\889981CS.doc

CS

spravedlivější přerozdělování bohatství, by 
měl být přidělován na financování 
veřejných statků, jako jsou rozvojové 
politiky Unie, snižování chudoby a boj 
proti změně klimatu v rozvojových zemích. 
Tyto cíle by měly zůstat hlavním 
zaměřením tohoto nového příjmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití výnosu jako vlastního zdroje pro 
rozpočet EU
Část výnosu z daně z finančních transakcí 
(DFT) v Unii by měla být použita jako 
vlastní zdroje pro rozpočet EU, jehož 
určitý procentní podíl by měl být 
investován do financování politik 
rozvojové spolupráce Unie a do boje proti 
změně klimatu v rozvojových zemích.

Or. en


