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Изменение 4
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели.

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се обуздае 
спекулацията, по-специално на 
стоковите пазари, като по този 
начин се ограничи колебанието на 
цените на храните и неговото 
отрицателно въздействие върху 
продоволствената сигурност; да се 
премахнат стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели, като например финансирането 
на обществени блага и на 
политиките на Съюза в областта на 
развитието, и по-специално за 
постигане на ЦХР.

Or. en

Изменение 5
Philippe Boulland
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Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности, да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели;

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности, да се регулират 
спекулациите с основни стоки и 
хранителни продукти, да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели като политиката за 
подпомагане на развитието;

Or. fr

Изменение 6
Charles Goerens, Louis Michel

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 
относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
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разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели.

разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се обуздае 
спекулацията, по-специално на 
стоковите пазари, като по този 
начин се ограничи колебанието на 
цените на храните и неговото 
отрицателно въздействие върху 
продоволствената сигурност; да се 
допълнят регулаторните мерки, целящи 
избягване на бъдещи кризи, и да се 
генерират допълнителни приходи за 
общите бюджети или специфични 
политически цели.

Or. en

Изменение 7
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Приходите от ДФС, чиято цел е 
постигането на по-социално и 
справедливо преразпределяне на 
богатството, следва да допълват 
ангажиментите за отпускане на 
национална помощ за развитие в 
размер на 0,7% от БНД и да се 
разпределят за финансиране на 
обществени блага като политиките 
на Съюза за развитие, намаляването 
на бедността и борбата срещу 
изменението на климата в 
развиващите се страни. Тези цели 
следва да останат съществена част 
от този нов източник на приходи.

Or. en
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Изменение 8
Charles Goerens, Louis Michel

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Приходите от ДФС не трябва да 
се използват за неизпълнение на 
ангажиментите за отпускане на 
национална помощ за развитие в 
размер на 0,7% от БНД; тези 
допълнителни средства трябва да 
финансират Програмата от 
Копенхаген и борбата срещу 
изменението на климата в 
развиващите се страни.

Or. en

Изменение 9
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Приходите от ДФС следва да 
осигуряват на развиващите се страни 
допълнителни приходи за 
финансиране на социални програми.

Or. en

Изменение 10
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел данъчното облагане да се 
съсредоточи върху финансовия сектор 
като такъв, а не върху гражданите, както 
и поради факта, че финансовите 
институции осъществяват по-голямата 
част от сделките на финансовите пазари, 
данъкът следва да се прилага към тези 
институции, независимо от това дали 
търгуват от свое име, от името на други 
лица, за своя сметка или за сметка на 
други лица.

(12) С цел данъчното облагане да се 
съсредоточи върху финансовия сектор 
като такъв, а не върху гражданите, както 
и поради факта, че финансовите 
институции осъществяват по-голямата 
част от сделките на финансовите пазари, 
данъкът следва да се прилага към тези 
институции, независимо от това дали 
търгуват от свое име, от името на други 
лица, за своя сметка или за сметка на 
други лица. Държавите членки следва 
по-специално да гарантират, че 
сумата, която финансовата 
институция дължи всяка година като 
ДФС, не се прехвърля прикрито върху 
гражданите – клиенти на тази 
институция.

Or. fr

Изменение 11
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да даде възможност за 
приемане на по-подробни правила за 
определяне на това дали дадени 
финансови дейности представляват 
съществена част от дейността на 
предприятието, за да може то да се 
счита за финансова институция за 
целите на настоящата директива, както 
и по-подробни правила относно 
защитата срещу отклоняването от 
данъчно облагане и данъчните 
злоупотреби, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощията за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 

(16) С цел да даде възможност за 
приемане на по-подробни правила за 
определяне на това дали дадени 
финансови дейности представляват 
съществена част от дейността на 
предприятието, за да може то да се 
счита за финансова институция за 
целите на настоящата директива, както 
и по-подробни правила относно 
защитата срещу отклоняването от 
данъчно облагане и данъчните 
злоупотреби, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощията за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
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функционирането на Европейския съюз 
по отношение на определянето на 
мерките, които са необходими в тази 
връзка. Особено важно е Комисията да 
провежда подходящи консултации в 
хода на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. По 
време на подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира предаване на съответните 
документи на Съвета в срок и по 
подходящ начин.

функционирането на Европейския съюз 
по отношение на определянето на 
мерките, които са необходими в тази 
връзка. Особено важно е Комисията да 
провежда подходящи консултации в 
хода на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, с 
НПО и други заинтересовани страни. 
По време на подготовката и съставянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета в срок и по 
подходящ начин.

Or. fr

Изменение 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) В случай че не се постигне 
споразумение между ЕС-27 до 
септември 2012 г., държавите членки, 
които желаят да приложат ДФС, 
следва да подадат официално искане 
за засилено сътрудничество съгласно 
член 329 от Договора за 
функционирането на ЕС. ЕП следва да 
даде съгласието си бързо, при условие 
че въпросните държави членки се 
ангажират съгласно член 333, 
параграф 2 от ДФЕС да приемат 
решение, предвиждащо, че те ще 
действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en
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Изменение 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Предложение за директива
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага към 
всички финансови сделки, при условие 
че поне една от страните по сделката е 
установена в държава членка и че 
страна по сделката е финансова 
институция, установена на територията 
на държава членка, която действа за 
своя сметка или за сметка на друго лице 
или действа от името на страна по 
сделката.

2. Настоящата директива се прилага към 
всички финансови сделки, 
включително и спот валутни сделки,
при условие че поне една от страните по 
сделката е установена в държава членка 
и че страна по сделката е финансова 
институция, установена на територията 
на държава членка, която действа за 
своя сметка или за сметка на друго лице 
или действа от името на страна по 
сделката.

Or. en

Изменение 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Засилено сътрудничество
В случай че не се постигне 
споразумение между ЕС-27 до 
септември 2012 г., държавите членки, 
които желаят да приложат ДФС, 
подават официално искане за 
засилено сътрудничество съгласно 
член 329 от Договора за 
функционирането на ЕС. ЕП дава 
съгласието си бързо, при условие че 
въпросните държави членки се 
ангажират съгласно член 333, 
параграф 2 от ДФЕС да приемат 
решение, предвиждащо, че те ще 
действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
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процедура.

Or. en

Изменение 15
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Съвета доклад за 
прилагането на настоящата директива и, 
по целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.

На всеки три години и за пръв път до 
31 декември 2016 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
настоящата директива и, по 
целесъобразност, предложение за 
нейното изменение.

Or. fr

Изменение 16
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този доклад Комисията оценява най-
малко въздействието на ДФС върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, финансовите пазари и 
реалната икономика и отчита напредъка 
в данъчното облагане на финансовия 
сектор в международен план.

В този доклад Комисията оценява най-
малко въздействието на ДФС върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, финансовите пазари и
реалната икономика, върху 
спекулациите с основни стоки и 
хранителни продукти, както и върху 
борбата срещу данъчните убежища, и 
отчита напредъка в данъчното облагане 
на финансовия сектор в международен 
план.

Or. fr
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Изменение 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Предложение за директива
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Използване на приходи като собствен 

ресурс за бюджета на ЕС
Част от приходите, генерирани от 
ДФС в Съюза, следва да се използват 
като собствен ресурс за бюджета на 
ЕС, като значителен процент от тях 
следва да се инвестират за 
финансиране на политиките на 
Съюза за сътрудничество за развитие 
и за борбата срещу изменението на 
климата в развиващите се страни.

Or. en

Изменение 18
Charles Goerens, Louis Michel

Предложение за директива
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Използване на приходи като собствен 

ресурс за бюджета на ЕС
Част от приходите, генерирани от 
ДФС в Съюза, следва да се използват 
като собствен ресурс за бюджета на 
ЕС, като значителен процент от тях 
следва да се инвестират за 
финансиране на борбата срещу 
изменението на климата в 
развиващите се страни.
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