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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
dopolnijo ureditveni ukrepi za 
preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik.

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
omejijo špekulacije, zlasti na blagovnih 
borzah, in s tem nihanje cen hrane in 
njeni negativni vplivi na sedanjo 
prehrambeno krizo, da se dopolnijo 
ureditveni ukrepi za preprečevanje 
prihodnjih kriz in da se ustvarijo dodatni 
prihodki za splošne proračune ali namene 
posebnih politik, kot so financiranje 
javnih dobrin in razvojnih politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prihodke od davka na finančne 
transakcije, katerega cilj je bolj socialna 
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in poštena prerazdelitev bogastva, bi bilo 
treba nameniti financiranju javnih 
dobrin, kot so razvojne politike Unije, 
zmanjševanje revščine in boj proti 
podnebnim spremembam v državah v 
razvoju. Ti cilji bi morali ostati bistven 
sestavni del tega novega prihodkovnega 
vira.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba prihodka kot lastnega vira 
proračuna EU
Del prihodka od davka na finančne 
transakcije bi bilo treba uporabiti kot 
lastni vir proračuna EU, od katerega bi se 
določen odstotek namenil financiranju 
politik Unije na področju razvojnega 
sodelovanja ter boju proti podnebnim 
spremembam v državah v razvoju.

Or. en


