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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et ohjeldataks eelkõige 
kaubaturgudel toimuvat spekuleerimist 
ning piirataks sel teel toiduainete hinna 
volatiilsust ja selle mõju toiduga 
kindlustatusele, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmeid, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks, nagu avalike 
hüvede ja liidu arengupoliitika 
rahastamine, mis on suunatud eelkõige 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
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maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.

maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et 
reguleeritaks spekuleerimist 
põhitarbeainete ja toiduainetega, et 
täiendataks reguleerivaid meetmeid, mille 
eesmärk on hoida ära tulevased kriisid, 
ning loodaks täiendavat tulu üldeelarve või 
konkreetsete poliitikavaldkondade jaoks, 
nagu arenguabipoliitika.

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Charles Goerens, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks 
reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.

(1) Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil 
valitsemistasanditel arutatud võimaliku 
täiendava maksu, eelkõige finantstehingute 
maksu kehtestamist finantssektoris. Nende 
arutelude aluseks on soov tagada, et 
finantssektor annaks oma panuse kriisi 
kulude katmisse ja et võrreldes teiste 
sektoritega maksustataks kõnealust sektorit 
tulevikus õiglaselt, et piirataks 
finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda 
liiga riskantsete tegevustega, et ohjeldataks 
eelkõige kaubaturgudel toimuvat 
spekuleerimist ning piirataks sel teel 
toiduainete hinna volatiilsust ja selle mõju 
toiduga kindlustatusele, et täiendataks 
reguleerivaid meetmeid, mille eesmärk on 
hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks 
täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks.
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Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Tulu, mis saadakse finantstehingute 
maksust − mille eesmärk on jõukus 
võrdsemalt ja õiglasemalt ümber jaotada 
− peaks täiendama vahendeid, mis 
saadakse riikide kohustusest eraldada 
arenguabiks 0,7% kogurahvatulust, ja 
sellest tuleks rahastada avalikke hüvesid, 
nagu liidu arengupoliitika, vaesuse 
vähendamine ja kliimamuutuse vastu 
võitlemine arengumaades. Need 
eesmärgid peaksid jääma selle uue 
tuluallika oluliseks osaks.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Charles Goerens, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Finantstehingute maksust saadavat 
tulu ei tohi kasutada selleks, et jätta 
täitmata riikide kohustus eraldada 
arenguabiks 0,7% kogurahvatulust; 
nendest täiendavatest vahenditest tuleb 
rahastada Kopenhaageni tegevuskava ja 
kliimamuutuse vastu võitlemist 
arengumaades.

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Finantstehingute maksust saadavast 
tulust peaksid arengumaad saama 
täiendavaid vahendeid 
sotsiaalprogrammide rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et maks oleks suunatud pigem 
finantssektorile kui elanikele ja arvestades 
et finantseerimisasutused teevad 
finantsturgudel enamiku tehingutest, tuleks 
maksu kohaldada kõnealuste asutuste 
suhtes sellest olenemata, kas nad 
kauplevad oma nimel, teiste isikute nimel 
või oma arvel või teiste isikute arvel.

(12) Selleks et maks oleks suunatud pigem 
finantssektorile kui elanikele ja arvestades 
et finantseerimisasutused teevad 
finantsturgudel enamiku tehingutest, tuleks 
maksu kohaldada kõnealuste asutuste 
suhtes sellest olenemata, kas nad 
kauplevad oma nimel, teiste isikute nimel 
või oma arvel või teiste isikute arvel. 
Liikmesriigid peaksid eelkõige tagama, et 
finantseerimisasutuse poolt igal aastal 
finantstehingute maksuna tasutav summa 
ei jääks kaudselt ikkagi kõnealuse asutuse 
klientide ehk kodanike kanda.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Philippe Boulland
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et oleks võimalik vastu võtta 
üksikasjalikumad eeskirjad, mille alusel 
tehakse kindlaks, kas teatud finantstegevus 
moodustab olulise osa ettevõtja tegevusest 
(et ettevõtet saaks käsitada 
finantseerimisasutusena käesoleva 
direktiivi eesmärgil), ning et saaks vastu 
võtta maksudest kõrvalehoidumist, 
maksustamise vältimist ja kuritarvitamist 
käsitlevad üksikasjalikumad eeskirjad, 
tuleks komisjonile delegeerida volitus võtta 
vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 eesmärgiga 
määrata kindlaks sellekohased vajalikud 
meetmed. Eriti tähtis on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid nõupidamisi, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide õigeaegse ja asjakohase 
edastamise nõukogule.

(16) Selleks et oleks võimalik vastu võtta 
üksikasjalikumad eeskirjad, mille alusel 
tehakse kindlaks, kas teatud finantstegevus 
moodustab olulise osa ettevõtja tegevusest 
(et ettevõtet saaks käsitada 
finantseerimisasutusena käesoleva 
direktiivi eesmärgil), ning et saaks vastu 
võtta maksudest kõrvalehoidumist, 
maksustamise vältimist ja kuritarvitamist 
käsitlevad üksikasjalikumad eeskirjad, 
tuleks komisjonile delegeerida volitus võtta 
vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 eesmärgiga 
määrata kindlaks sellekohased vajalikud 
meetmed. Eriti tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide, 
valitsusväliste organisatsioonide ja teiste 
sidusrühmade tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide õigeaegse ja asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Juhul kui ELi 27 liikmesriiki ei 
jõua 2012. aasta septembriks 
kokkuleppele, peaksid finantstehingute 
maksu kehtestada soovivad liikmesriigid 
edasi liikuma, taotledes ametlikult 
tõhustatud koostööd Euroopa Liidu 
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toimimise lepingu artikli 329 kohaselt. 
Euroopa Parlament peaks andma kiiresti 
nõusoleku, tingimusel et kõnealused 
liikmesriigid kohustuvad võtma Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 333 lõike 2 
alusel vastu otsuse, mis näeb ette, et nad 
tegutsevad seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
finantstehingute suhtes tingimusel, et 
vähemalt üks tehingu osapool asub 
liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil 
asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
finantstehingute, sealhulgas valuuta 
hetketuru tehingute suhtes tingimusel, et 
vähemalt üks tehingu osapool asub 
liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil 
asuv finantstehingus osalev 
finantseerimisasutus tegutseb kas enda 
arvel või teise isiku arvel või enda nimel 
või tehingu osapoole nimel.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhustatud koostöö
Juhul kui ELi 27 liikmesriiki ei jõua 
2012. aasta septembriks kokkuleppele, 
peaksid finantstehingute maksu 
kehtestada soovivad liikmesriigid edasi 
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liikuma, taotledes ametlikult tõhustatud 
koostööd Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 329 kohaselt. Euroopa 
Parlament annab kiiresti nõusoleku, 
tingimusel et kõnealused liikmesriigid 
kohustuvad võtma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 333 lõike 2 
alusel vastu otsuse, mis näeb ette, et nad 
tegutsevad seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon nõukogule aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta ja vajaduse 
korral ettepaneku selle muutmiseks.

Iga kolme aasta tagant ja esimest korda 
hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta ja vajaduse korral 
ettepaneku selle muutmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes käsitleb komisjon 
vähemalt finantstehingute maksu mõju 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ning 
finantsturgudele ja reaalmajandusele ning 
selles võetakse arvesse edusamme, mida on 
tehtud finantssektori maksustamisel 

Kõnealuses aruandes käsitleb komisjon 
vähemalt finantstehingute maksu mõju 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ning 
finantsturgudele ja reaalmajandusele,
põhitarbeainete ja toiduainetega 
spekuleerimisele ja maksuparadiiside 
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rahvusvahelisel tasandil. vastu võitlemisele ning selles võetakse 
arvesse edusamme, mida on tehtud 
finantssektori maksustamisel 
rahvusvahelisel tasandil.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Tulu kajastamine ELi eelarves 

omavahendina
Teatavat osa liidu finantstehingute 
maksuna laekuvast tulust tuleks ELi 
eelarves kajastada omavahendina, millest 
märkimisväärne osa tuleks investeerida 
liidu arengukoostööpoliitikasse ja 
kliimamuutuse vastu võitlemisse 
arengumaades.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Charles Goerens, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Tulu kajastamine ELi eelarves 

omavahendina
Teatavat osa liidu finantstehingute 
maksuna laekuvast tulust tuleks ELi 
eelarves kajastada omavahendina, millest 
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märkimisväärne osa tuleks investeerida 
kliimamuutuse vastu võitlemisse 
arengumaades.

Or. en


