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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; pažaboti 
spekuliacijas, ypač žaliavų rinkose, tokiu 
būdu apribojant maisto kainų svyravimą 
ir jo neigiamą poveikį dabartinei maisto 
krizei; papildyti reguliavimo priemones, 
kuriomis siekiama ateityje išvengti krizių ir 
gauti papildomų įplaukų bendriesiems 
biudžetams arba specialioms politikos 
priemonėms finansuoti, pavyzdžiui, 
viešosioms gėrybėms ir Sąjungos vystymo 
politikos kryptims;

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įplaukos iš FSM, kurio tikslas yra 
labiau socialinis ir sąžiningesnis turto 
perskirstymas, pajamos turėtų būti 
skiriamos viešosioms gėrybėms kaip antai 
Sąjungos vystymosi politikos kryptims 
finansuoti, skurdui mažinti ir kovai su 
klimato kaita besivystančiose šalyse; šie 
tikslai turėtų būti esminiai šioms naujoms 
įplaukoms;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įplaukų kaip nuosavų išteklių naudojimas 
ES biudžete
Dalis įplaukų, atsirandančių iš Sąjungos 
FSM, turėtų būti naudojamos kaip 
nuosavi ištekliai ES biudžete, jų 
procentinė dalis turėtų būti investuojama į 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos ir kovos su klimato kaita 
besivystančiose šalyse finansavimą.

Or. en


