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GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares; 
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības; papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai konkrētām politiskām
vajadzībām.

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares; 
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības; ierobežot 
spekulāciju, it īpaši izejvielu tirgū, 
tādējādi mazinot pārtikas preču 
svārstīgumu un tā negatīvo ietekmi uz 
pašreizējo pārtikas krīzi; papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un radīt
papildu ieņēmumus vispārējā budžetā vai 
konkrētiem politikas mērķiem, piemēram, 
sabiedrisko labumu finansēšanai un 
Savienības attīstības politikas īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ieņēmumi no FDN, kura mērķis ir 
nodrošināt sociālāku un godīgāku 
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labklājības pārdali, jāpiešķir sabiedrisko 
labumu, piemēram, Savienības attīstības 
politikas, nabadzības mazināšanas un 
klimata pārmaiņu apkarošanas, 
finansēšanai jaunattīstības valstīs.  Šīm 
mērķjomām arī turpmāk jābūt būtiskai 
jauno ieņēmumu izlietojuma daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieņēmumu kā pašu resursu izmantošana 
ES budžeta vajadzībām
Daļa no FDN veidā gūtajiem 
ieņēmumiem jāizmanto kā pašu resursi 
ES budžetā, no kuriem zināms īpatsvars 
jāiegulda Savienības attīstības sadarbības 
politikas un klimata pārmaiņu 
apkarošanas finansēšanā jaunattīstības 
valstīs.

Or. en


