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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att stävja 
spekulation, särskilt på 
råvarumarknaderna, och därigenom 
begränsa svängningarna i priset på 
livsmedel och deras negativa effekter på 
den pågående livsmedelskrisen, att 
komplettera de regleringsåtgärder som
syftar till att undvika framtida kriser och att 
generera ytterligare inkomster till de 
allmänna budgetarna eller för särskilda 
politikområden såsom finansieringen av 
kollektiva nyttigheter och unionens 
utvecklings- och biståndspolitik.

Or. en



PE480.643v01-00 4/4 PA\889981SV.doc

SV

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inkomsterna från skatten på 
finansiella transaktioner, vars syfte är en 
mer social och rättvis omfördelning av 
förmögenheten, bör användas till att 
finansiera kollektiva nyttigheter som 
unionens utvecklings- och biståndspolitik, 
fattigdomsminskning och bekämpning av 
klimatförändringar i utvecklingsländerna. 
Dessa mål bör utgöra en grundläggande 
del av denna nya inkomst.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Användningen av inkomster som egna 

medel för EU-budgeten
En del av inkomsterna från skatten på 
finansiella transaktioner i EU bör
användas som egna medel för 
EU-budgeten, och en viss andel av dessa 
medel bör anslås till finansieringen av 
åtgärder inom ramen för unionens 
utvecklings- och biståndssamarbete och 
bekämpningen av klimatförändringar i 
utvecklingsländerna.

Or. en


