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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, hillitä 
keinottelua erityisesti perushyödykkeiden 
markkinoilla ja näin rajoittaa 
elintarvikkeiden hintojen heilahtelua ja 
sen kielteisiä vaikutuksia nykyiseen 
elintarvikekriisiin, täydentää tulevien 
kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin, kuten 
julkishyödykkeiden rahoitukseen ja 
unionin kehityspolitiikkoihin.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Finanssitransaktioverolla pyritään 
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden oikeudenmukaisempaan 
jakautumiseen, ja siitä saatavat tulot olisi 
suunnattava julkishyödykkeiden, 
esimerkiksi unionin kehityspolitiikkojen 
sekä köyhyyden vähentämistä ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaa 
kehitysmaissa koskevien politiikkojen 
rahoittamiseen. Näiden tavoitteiden olisi 
edelleen oltava tämän uuden tulonlähteen 
oleellinen osa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tulojen käyttö EU:n talousarvioon 
otettavina omina varoina 
Osa unionissa kannettavasta 
finanssitransaktioverosta kertyvistä 
tuloista olisi käytettävä 
EU:n talousarvioon otettavina omina 
varoina, ja siitä olisi myönnettävä varoja 
EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan
kehitysmaissa.

Or. en


