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POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami; 
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych.

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami; 
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; ukrócenia spekulacji, 
zwłaszcza na rynku towarów w celu 
ograniczenia nadmiernych wahań cen 
żywności oraz ich negatywnych skutków 
dla obecnego kryzysu żywnościowego;
uzupełnienia środków regulacyjnych 
mających na celu unikanie przyszłych 
kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych, takich jak finansowanie 
dóbr publicznych i polityka Unii na rzecz 
rozwoju.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dochody z PFT, którego celem jest 
korzystniejsza dla społeczeństwa i 
sprawiedliwsza dystrybucja dóbr, powinny 
zostać przeznaczone na finansowanie 
dóbr publicznych, takich jak polityka Unii 
na rzecz rozwoju, ograniczenie ubóstwa 
oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu w 
krajach rozwijających się.  Te nowe 
dochody powinny stale w dużej mierze 
służyć tym celom.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie dochodu jako zasobów 
własnych w budżecie UE
Część dochodu z PFT w Unii powinna 
zostać wykorzystana jako zasoby własne w 
budżecie UE, zaś pewien ich odsetek 
powinien zostać zainwestowany w 
finansowanie polityki Unii w dziedzinie 
współpracy na rzecz rozwoju oraz na 
przeciwdziałanie zmianom klimatu w 
krajach rozwijających się.
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