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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční
sektor a zejména daně z finančních 
transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl 
v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností;
doplnit regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely.

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční 
sektor, a zejména daně z finančních 
transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl 
v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; omezit spekulaci, 
zejména na komoditních trzích, a snížit 
tak volatilitu cen a její dopady na 
zajišťování potravin; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností;
doplnit regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely, např. pro 
financování veřejných statků 
a rozvojových politik Unie, zejména 
v zájmu dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční 
sektor a zejména daně z finančních 

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční 
sektor, a zejména daně z finančních 
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transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl 
v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností; 
doplnit regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely.

transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl 
v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností;
regulovat spekulaci s komoditami 
a potravinovými produkty; doplnit 
regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely, jako je 
politika rozvojové pomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Charles Goerens, Louis Michel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční 
sektor a zejména daně z finančních 
transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl 
v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností;
doplnit regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely.

(1) Nedávná finanční krize vyvolala na 
všech úrovních diskuse o možnosti 
dodatečné daně uplatněné na finanční 
sektor, a zejména daně z finančních 
transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze 
snahy zajistit, aby se finanční sektor 
podílel na úhradě nákladů krize a aby byl 
v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem 
k jiným sektorům; odradit finanční 
instituce od nadměrně rizikových činností;
omezit spekulaci, zejména na komoditních 
trzích, a snížit tak volatilitu cen a její 
dopady na zajišťování potravin; doplnit 
regulační opatření zaměřená na 
předcházení budoucím krizím a vytvořit 
dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet 
nebo pro zvláštní politické účely.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Příjmy z DFT, jejímž cílem je 
sociálnější a spravedlivější přerozdělování 
bohatství, by měly být doplňkové 
k závazkům členských států k rozvojové 
pomoci ve výši 0,7 % HND a měly by být 
vyčleněny na financování veřejných 
statků, jako jsou rozvojové politiky Unie, 
snižování chudoby a boj proti změně 
klimatu v rozvojových zemích. Uvedené 
cíle by měly tvořit zásadní součást tohoto 
nového příjmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Charles Goerens, Louis Michel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Příjem z DFT nesmí být využit 
způsobem, který by přehlížel závazky 
členských států k rozvojové pomoci ve výši 
0,7 % HND. Z těchto dodatečných 
prostředků musí být financována 
kodaňská agenda a boj proti změně 
klimatu v rozvojových zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gay Mitchell
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Příjmy z DFT by měly poskytovat 
rozvojovým zemím dodatečné zdroje pro 
financování sociálních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se zdanění soustředilo na finanční 
sektor jako takový, a nikoli na občany 
a vzhledem k tomu, že převážnou většinu 
transakcí na finančních trzích provádějí 
finanční instituce, daň by měla platit pro 
tyto instituce bez ohledu na to, zda 
obchodují vlastním jménem, jménem 
jiných osob, na vlastní účet nebo na účet 
jiných osob.

(12) Aby se zdanění soustředilo na finanční 
sektor jako takový, a nikoli na občany 
a vzhledem k tomu, že převážnou většinu 
transakcí na finančních trzích provádějí 
finanční instituce, daň by měla platit pro 
tyto instituce bez ohledu na to, zda 
obchodují vlastním jménem, jménem 
jiných osob, na vlastní účet nebo na účet 
jiných osob. Členské státy by měly 
především zajistit, aby částka, kterou je 
finanční instituce každoročně povinna 
odvádět jakožto DFT, nebyla oklikou 
přenesena na občana-klienta této 
instituce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby bylo možno přijmout podrobnější 
pravidla pro určování, zda jisté finanční 
činnosti představují významnou součást 
činností podniku, takže tento podnik lze 
považovat za finanční instituci pro účely 
této směrnice, stejně jako podrobnější 
pravidla ohledně ochrany proti daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a zneužívání daňového 
režimu, by v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijmout akty, které stanoví opatření 
nezbytná pro tento účel. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 
prací provedla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, včasné a řádné
předání příslušných dokumentů Radě.

(16) Aby bylo možno přijmout podrobnější 
pravidla pro určování, zda jisté finanční 
činnosti představují významnou součást 
činností podniku, takže tento podnik lze 
považovat za finanční instituci pro účely 
této směrnice, stejně jako podrobnější 
pravidla ohledně ochrany proti daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a zneužívání daňového 
režimu, by v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijmout akty, které stanoví opatření 
nezbytná pro tento účel. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 
prací vedla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni a konzultací 
s nevládními organizacemi a dalšími 
zúčastněnými stranami. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit včasné 
a řádné předávání příslušných dokumentů
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V případě, že 27 členských států EU 
nedospěje do září 2012 ke shodě, měly by 
členské státy, které chtějí zavést DFT, 
potupovat tak, že podají oficiální žádost 
o posílenou spolupráci podle článku 329 
SFEU. Evropský parlament by měl 
neprodleně vyjádřit souhlas, pod 
podmínkou, že se dotyčné členské státy 
podle čl. 333 odst. 2 SFEU zaváží k přijetí 
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rozhodnutí, že budou jednat v souladu 
s řádným legislativním postupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na všechny 
finanční transakce za podmínky, že 
nejméně jeden účastník transakce je usazen 
v členském státě a že je účastníkem 
transakce finanční instituce usazená na 
území některého členského státu a jedná 
buď na vlastní účet nebo na účet jiné 
osoby, nebo jedná jménem účastníka 
transakce.

2. Tato směrnice se použije na všechny 
finanční transakce včetně spotových 
měnových transakcí za podmínky, že 
nejméně jeden účastník transakce je usazen 
v členském státě a že je účastníkem 
transakce finanční instituce usazená na 
území některého členského státu a jedná 
buď na vlastní účet nebo na účet jiné 
osoby, nebo jedná jménem účastníka 
transakce.

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílená spolupráce
V případě, že 27 členských států EU 
nedospěje do září 2012 ke shodě, pak 
členské státy, které chtějí zavést DFT, 
postupují tak, že podají oficiální žádost 
o posílenou spolupráci podle článku 329 
SFEU. Evropský parlament vyjádří 
neprodleně souhlas, pod podmínkou, že se 
dotyčné členské státy podle čl. 333 odst. 2 
SFEU zaváží k přijetí rozhodnutí, že 
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budou jednat v souladu s řádným 
legislativním postupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každých pět let a poprvé k 31. prosinci 
2016 předloží Komise Radě zprávu 
o uplatňování této směrnice a případně 
návrh na její změnu.

Každé tři roky a poprvé nejpozději k 31. 
prosinci 2016 předloží Komise
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování této směrnice a případně 
návrh na její změnu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této zprávě Komise alespoň posoudí 
dopad DFT na řádné fungování vnitřního 
trhu, finanční trhy a reálnou ekonomiku 
a zohlední pokrok ve zdanění finančního 
sektoru v mezinárodních souvislostech.

V této zprávě Komise alespoň posoudí 
dopad DFT na řádné fungování vnitřního 
trhu, finanční trhy a reálnou ekonomiku, 
na spekulaci s komoditami
a potravinovými produkty a na boj proti 
daňovým rájům a zohlední pokrok ve 
zdanění finančního sektoru 
v mezinárodních souvislostech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes
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Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Využívání příjmu z DFT jako vlastního 

zdroje rozpočtu EU
Část z příjmu z DFT v Unii by se měla 
využívat jako vlastní zdroj rozpočtu EU. 
Značný procentní podíl z tohoto příjmu je 
třeba vynakládat na financování politik 
rozvojové spolupráce Unie a financování 
boje proti změně klimatu v rozvojových 
zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Charles Goerens, Louis Michel

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Využívání příjmu z DFT jako vlastního 

zdroje rozpočtu EU
Část z příjmu z DFT v Unii by se měla 
využívat jako vlastní zdroj rozpočtu EU. 
Značný procentní podíl z tohoto příjmu je 
třeba vynakládat na financování boje 
proti změně klimatu v rozvojových zemích.

Or. en


