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MÓDOSÍTÁSOK

a Fejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések vagy adott 
politikai célok számára.

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy elsősorban az 
árupiacokon megfékezzék a spekulációt, 
és ezáltal korlátozzák az élelmiszerárak 
ingadozását, illetve ennek a jelenlegi 
élelmiszerválságra kifejtett negatív 
hatását; hogy kiegészítsék a jövőbeli 
válságok elkerülését célzó szabályozási 
intézkedéseket, valamint hogy kiegészítő 
bevételt teremtsenek az általános 
költségvetések vagy adott politikai célok, 
például a közjavak és az uniós fejlesztési 
politikák finanszírozása számára.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A javak szociálisan érzékenyebb és 
igazságosabb újraelosztását célzó 
pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevételt a közjavak finanszírozására 
kellene fordítani, például az uniós 
fejlesztési politikákra, a szegénység 
csökkentésére és a fejlődő országokban az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre. E 
célkitűzéseknek továbbra is ezen új bevétel 
lényeges részét kell képezniük.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bevétel saját forrásként történő 
felhasználása az uniós költségvetésben
A pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevétel egy részét az uniós költségvetésben 
saját forrásként kellene felhasználni, és 
ennek bizonyos százalékát a fejlesztési 
együttműködésre irányuló uniós 
politikákra, valamint a fejlődő 
országokban az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre kellene fordítani.

Or. en


