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ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at 
bremse spekulation, særligt på 
råvaremarkederne, hvilket begrænser 
udsving i fødevarepriserne, og de deraf 
følgende negative konsekvenser for den 
aktuelle fødevarekrise, at der skal indføres 
et supplement til de lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der skal forhindre kriser i 
fremtiden, og at generere supplerende 
indtægter til de offentlige budgetter 
generelt eller til specifikke politiske 
formål såsom finansieringen af offentlige 
goder og Unionens udviklingspolitik. 

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Indtægten fra FT- afgiften, hvis 
formål er en mere social og retfærdig 
fordeling af velstanden, bør afsættes til 
finansiering af offentlige goder, såsom 
Unionens udviklingspolitikker, 
fattigdomsbekæmpelse og bekæmpelsen af 
klimaforandringer i udviklingslandene.  
Disse mål bør fortsat være en væsentlig 
del af denne nye indtægt.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af indtægt som egen indtægt 
for EU-budgettet.
En del af indtægten fra FT- afgiften i 
Unionen bør anvendes som egen indtægt 
for EU-budgettet, hvoraf en procentdel 
bør investeres i at finansiere Unionens 
politikker for udviklingssamarbejde og 
bekæmpelsen af klimaforandringer i 
udviklingslandene. 

Or. en


