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AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; 
regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren en extra inkomsten voor 
algemene begrotingen of specifieke 
beleidsdoeleinden te genereren.

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; speculatie –
met name op grondstoffenmarkten – terug 
te dringen, en de schommelingen van 
voedselprijzen en de negatieve effecten 
daarvan op de huidige voedselcrisis zo te 
beperken; regelgevingsmaatregelen die 
ertoe strekken crises in de toekomst te 
vermijden, te complementeren, en extra 
inkomsten te genereren voor algemene 
begrotingen of specifieke 
beleidsdoeleinden, zoals de financiering 
van collectieve goederen en het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De inkomsten van de FTT – die 
gericht is op een eerlijke en sociale 
verdeling van rijkdom – moeten worden 
gebruikt voor de financiering van 
collectieve goederen, zoals het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie, 
armoedebestrijding en de strijd tegen 
klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden. Deze doelstellingen 
moeten bij deze nieuwe inkomsten 
centraal blijven staan.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van de inkomsten als eigen 
middelen EU-begroting 
De inkomsten die voortvloeien uit de FTT 
in de Unie moeten deels worden gebruikt 
als eigen middelen voor de EU-begroting, 
waarvan een percentage moet worden 
geïnvesteerd in het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie 
en in de strijd tegen klimaatverandering 
in ontwikkelingslanden.

Or. en


