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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 
καμφθεί η κερδοσκοπία, ιδίως στις 
αγορές εμπορευμάτων, περιορίζοντας 
έτσι την αστάθεια των τιμών των 
τροφίμων και τον αρνητικό της 
αντίκτυπο στη σημερινή διατροφική 
κρίση· 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 των δημοσίων αγαθών 
και οι αναπτυξιακές πολιτικές της 
Ένωσης·
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα έσοδα από τον ΦΧΣ, στόχος του 
οποίου είναι μια πιο κοινωνική και δίκαιη 
κατανομή του πλούτου, πρέπει να 
διοχετεύονται για τη χρηματοδότηση 
δημόσιων αγαθών, όπως οι αναπτυξιακές 
πολιτικές της Ένωσης, η μείωση της 
φτώχειας και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να παραμείνουν ουσιώδης 
συνιστώσα των νέων αυτών εσόδων.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
οποίο πρέπει να επενδύεται στη
χρηματοδότηση των πολιτικών 
αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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