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

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
dæmme op for spekulation, navnlig på 
råvaremarkederne, således at udsving i 
fødevarepriserne og virkningerne heraf 
på fødevaresikkerheden begrænses, at
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål såsom 
finansieringen af offentlige goder og 
Unionens udviklingspolitikker navnlig 
med henblik på at opfylde MDG-målene.

Or. en

Ændringsforslag 5
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
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finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål. Denne debat 
udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at 
dæmme op for spekulation med råvarer 
og fødevarer, at der skal indføres et 
supplement til de lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der skal forhindre kriser i 
fremtiden, og at generere supplerende 
indtægter til de offentlige budgetter 
generelt eller til specifikke politiske formål
såsom udviklingsbistandspolitikken.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Charles Goerens, Louis Michel

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 

(1) Den seneste finanskrise har ført til en 
debat på alle niveauer om muligheden for 
at indføre en supplerende skat på 
finanssektoren og især en afgift på 
finansielle transaktioner ("FT-afgift"). 
Denne debat udspringer af et ønske om, at 
finanssektoren skal bidrage til at dække 
omkostningerne forbundet med krisen, at 
denne sektor skal beskattes på fair vis i 
forhold til andre sektorer i fremtiden, at 
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incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål.

incitamentet for finansielle institutioner til 
at tage for store risici skal fjernes, at 
dæmme op for spekulation, navnlig på 
råvaremarkederne, således at udsving i 
fødevarepriserne og virkningerne heraf 
på fødevaresikkerheden begrænses, at der 
skal indføres et supplement til de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal forhindre kriser i fremtiden, og at 
generere supplerende indtægter til de 
offentlige budgetter generelt eller til 
specifikke politiske formål

Or. en

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

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Indtægterne fra FT-afgiften, hvis 
formål er en mere social og retfærdig 
fordeling af velstanden, bør supplere de 
nationale udviklingsbistandsforpligtelser 
på 0,7 % af BNI og afsættes til 
finansiering af offentlige goder, såsom 
Unionens udviklingspolitikker, 
fattigdomsbekæmpelse og bekæmpelsen af 
klimaforandringer i udviklingslande. 
Disse mål bør fortsat være en væsentlig 
del af denne nye indtægt.

Or. en

Ændringsforslag 8
Charles Goerens, Louis Michel

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Indtægterne fra FT-afgiften må ikke 
anvendes på en sådan måde, at de 
nationale udviklingsbistandsforpligtelser 
på 0,7 % af BNI ignoreres. Copenhagen 
Agenda og bekæmpelsen af 
klimaforandringer i udviklingslande skal 
finansieres af disse supplerende midler.

Or. en

Ændringsforslag 9
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Indtægter fra en FT-afgift bør give 
udviklingslande supplerende indtægter til 
at finansiere sociale programmer.

Or. en

Ændringsforslag 10
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at koncentrere beskatningen på 
finanssektoren som sådan snarere end på 
borgerne, og da langt de fleste 
transaktioner på de finansielle markeder 
gennemføres af finansielle institutioner, 
bør afgiften pålægges disse institutioner, 
hvad enten de handler i eget navn eller i en 
anden persons navn, for egen regning eller 
for andre personers regning.

(12) For at koncentrere beskatningen på 
finanssektoren som sådan snarere end på 
borgerne, og da langt de fleste 
transaktioner på de finansielle markeder 
gennemføres af finansielle institutioner, 
bør afgiften pålægges disse institutioner, 
hvad enten de handler i eget navn eller i en 
anden persons navn, for egen regning eller 
for andre personers regning. 
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Medlemsstaterne bør navnlig sikre, at det 
beløb, som finansieringsinstitutterne 
årligt skal betale i form af FT-afgiften, 
ikke væltes over på borgerne eller 
kunderne ved samme institutter.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at gøre det muligt at vedtage mere 
detaljerede regler til bestemmelse af, om 
bestemte finansielle aktiviteter 
repræsenterer en væsentlig del af en 
virksomheds aktiviteter, således at 
virksomheden kan betragtes som en 
finansiel institution med henblik på dette 
direktiv, såvel som mere detaljerede regler 
vedrørende beskyttelse mod skatteflugt, 
skatteundgåelse og skattesvig bør 
Kommissionen have delegeret beføjelse til 
at vedtage retsakter i henhold til artikel 290
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på 
fastlæggelse af de foranstaltninger, der 
nødvendige med henblik herpå. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Rådet.

(16) For at gøre det muligt at vedtage mere 
detaljerede regler til bestemmelse af, om 
bestemte finansielle aktiviteter 
repræsenterer en væsentlig del af en 
virksomheds aktiviteter, således at 
virksomheden kan betragtes som en 
finansiel institution med henblik på dette 
direktiv, såvel som mere detaljerede regler 
vedrørende beskyttelse mod skatteflugt, 
skatteundgåelse og skattesvig bør 
Kommissionen have delegeret beføjelse til 
at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på 
fastlæggelse af de foranstaltninger, der 
nødvendige med henblik herpå. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau og blandt ngo'er samt andre 
interessenter. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr
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Ændringsforslag 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I tilfælde af, at der ikke opnås 
enighed blandt de 27 EU-lande inden 
september 2012, bør de medlemsstater, 
som er rede til at indføre FT-afgiften, gå 
videre hermed ved formelt at anmode om 
et forstærket samarbejde i 
overensstemmelse med artikel 329 i 
TEUF. Europa-Parlamentet bør hurtigt 
give sin godkendelse på den betingelse, at 
de pågældende medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 333, stk. 2, i 
TEUF forpligter sig til at træffe afgørelse 
om, at den almindelige 
lovgivningsprocedure skal følges.

Or. en

Ændringsforslag 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på alle 
finansielle transaktioner, når mindst en af 
deltagerne i transaktionen er etableret i en 
medlemsstat, og en finansiel institution, der 
er etableret på den pågældende 
medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter.

2. Direktivet finder anvendelse på alle 
finansielle transaktioner, herunder også 
spotvalutatransaktioner, når mindst en af 
deltagerne i transaktionen er etableret i en 
medlemsstat, og en finansiel institution, der 
er etableret på den pågældende 
medlemsstats område, er part i 
transaktionen, enten for egen regning eller 
for en anden persons regning, eller 
optræder på vegne af en af transaktionens 
parter.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forstærket samarbejde
I tilfælde af, at der ikke opnås enighed 
blandt de 27 EU-lande inden september 
2012, går de medlemsstater, som er rede 
til at indføre FT-afgiften, videre hermed 
ved formelt at anmode om et forstærket 
samarbejde i overensstemmelse med 
artikel 329 i TEUF. Europa-Parlamentet 
giver hurtigt sin godkendelse på den 
betingelse, at de pågældende 
medlemsstater i overensstemmelse med 
artikel 333, stk. 2, i TEUF forpligter sig til 
at træffe afgørelse om, at den almindelige 
lovgivningsprocedure skal følges.

Or. en

Ændringsforslag 15
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger hvert femte år 
og for første gang senest den 31. december 
2016 Rådet en rapport om anvendelsen af 
dette direktiv og, hvis det findes 
nødvendigt, et forslag om ændring heraf.

Kommissionen forelægger hvert tredje år 
og for første gang senest den 31. december 
2016 Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen af dette direktiv 
og, hvis det findes nødvendigt, et forslag 
om ændring heraf.

Or. fr
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Ændringsforslag 16
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne rapport foretager Kommissionen 
mindst en undersøgelse af FT-afgiftens 
indflydelse på det indre markeds, de 
finansielle markeders og realøkonomiens 
funktionsmåde, og den tager hensyn til 
udviklingen på den internationale scene 
med hensyn til beskatning af 
finanssektoren.

I denne rapport foretager Kommissionen 
mindst en undersøgelse af FT-afgiftens 
indflydelse på det indre markeds, de 
finansielle markeders og realøkonomiens 
funktionsmåde, spekulation med råvarer
og fødevarer samt bekæmpelsen af 
skattely, og den tager hensyn til 
udviklingen på den internationale scene 
med hensyn til beskatning af 
finanssektoren.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Anvendelse af indtægterne som egen 

indtægt for EU-budgettet.
En del af indtægterne fra FT-afgiften i 
Unionen bør anvendes som egen indtægt 
for EU-budgettet, hvoraf en betydelig 
procentdel bør investeres i finansieringen 
af Unionens politikker for 
udviklingssamarbejde og bekæmpelsen af 
klimaforandringer i udviklingslande.

Or. en
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Ændringsforslag 18
Charles Goerens, Louis Michel

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Anvendelse af indtægterne som egen 

indtægt for EU-budgettet.
En del af indtægterne fra FT-afgiften i
Unionen bør anvendes som egen indtægt 
for EU-budgettet, hvoraf en betydelig 
procentdel bør investeres i finansieringen 
af bekæmpelsen af klimaforandringer i 
udviklingslande.

Or. en


