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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete
poliitikavaldkondade jaoks.

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et ohjeldataks 
eelkõige kaubaturgudel toimuvat 
spekuleerimist ning piirataks sel teel 
hinnavolatiilsust ja selle negatiivset mõju 
praegusele toidukriisile; et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks, nagu avalike 
hüvede rahastamine ja liidu 
arengupoliitika.

Or. en



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

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Finantstehingute maksust − mille 
eesmärk on jõukus võrdsemalt ja 
õiglasemalt ümber jaotada − saadavast 
tulust tuleks rahastada selliseid avalikke 
hüvesid, nagu liidu arengupoliitika, 
vaesuse vähendamine ja 
kliimamuutusevastane võitlus 
arengumaades. Need eesmärgid peaksid 
selle uue tuluallika oluliseks osaks jääma.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulu kajastamine ELi eelarves 
omavahendina
Teatavat osa liidu finantstehingute 
maksuna laekuvast tulust tuleks ELi 
eelarves kajastada omavahendina, millest 
teatav osa tuleks investeerida liidu 
arengukoostööpoliitikasse ja 
arengumaades toimuvasse 
kliimamuutusevastasesse võitlusse.

Or. en


