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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, hillitä 
keinottelua erityisesti perushyödykkeiden 
markkinoilla ja näin rajoittaa 
elintarvikkeiden hintojen heilahtelua ja 
sen kielteisiä vaikutuksia 
elintarviketurvaan, estää finanssilaitoksia 
harjoittamasta toimintaa, johon liittyy liian 
suuria riskejä, täydentää tulevien kriisien 
välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin, kuten 
julkishyödykkeiden rahoitukseen ja 
varsinkin vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviin unionin kehityspolitiikkoihin.

Or. en

Tarkistus 5
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, hillitä 
keinottelua perushyödykkeillä ja 
elintarvikkeilla, täydentää tulevien kriisien 
välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin, kuten 
kehitysapupolitiikkaan.

Or. fr

Tarkistus 6
Charles Goerens, Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, hillitä 
keinottelua erityisesti perushyödykkeiden 
markkinoilla ja näin rajoittaa 
elintarvikkeiden hintojen heilahtelua ja 



AM\895189FI.doc 5/11 PE485.838v01-00

FI

toimenpidetarkoituksiin. sen vaikutuksia elintarviketurvaan, 
täydentää tulevien kriisien välttämiseen 
tähtääviä sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä 
lisätuloja julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Finanssitransaktioverolla pyritään 
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin 
oikeudenmukaisempaan jakautumiseen, 
ja siitä saatavilla tuloilla olisi 
täydennettävä kansallisia 
kehitysapusitoumuksia, jotka ovat 
0,7 prosenttia BKT:stä, ja tulot olisi 
suunnattava julkishyödykkeiden, kuten 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikkojen, 
köyhyyden vähentämisen ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
rahoittamiseen kehitysmaissa. Näiden 
tavoitteiden olisi säilyttävä olennaisena 
osana näitä uusia tuloja. 

Or. en

Tarkistus 8
Charles Goerens, Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Finanssitransaktioverosta saatavia 
tuloja ei saa käyttää niin, että unohdetaan 
kansalliset kehitysapusitoumukset, jotka 
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ovat 0,7 prosenttia BKT:stä. 
Kööpenhaminan asiakirjan tavoitteet ja 
ilmastonmuutoksen torjunta 
kehitysmaissa on rahoitettava näillä 
lisävaroilla.

Or. en

Tarkistus 9
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Finanssitransaktioverosta saatavilla 
tuloilla olisi tarjottava kehitysmaille 
lisätuloja sosiaalisten ohjelmien 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 10
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta verotus voidaan kohdistaa 
kansalaisten sijaan finanssialaan itseensä ja 
koska finanssilaitokset suorittavat 
valtaosan transaktioista 
finanssimarkkinoilla, veroa olisi 
sovellettava kyseisiin laitoksiin riippumatta 
siitä, käyvätkö ne kauppaa omissa vai 
muiden henkilöiden nimissä ja omaan vai 
muiden henkilöiden lukuun.

(12) Jotta verotus voidaan kohdistaa 
kansalaisten sijaan finanssialaan itseensä ja 
koska finanssilaitokset suorittavat 
valtaosan transaktioista 
finanssimarkkinoilla, veroa olisi 
sovellettava kyseisiin laitoksiin riippumatta 
siitä, käyvätkö ne kauppaa omissa vai 
muiden henkilöiden nimissä ja omaan vai 
muiden henkilöiden lukuun. 
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
huolehdittava siitä, että finanssilaitokselta 
vuosittain kerättävällä 
finanssistransaktionveron määrällä ei ole 
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epäsuoria jälkiseurauksia kyseisen 
finanssilaitoksen asiakkaana oleville 
kansalaisille. 

Or. fr

Tarkistus 11
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan antaa 
yksityiskohtaisempia sääntöjä sen 
määrittämiseksi, muodostaako tietty 
finanssitoiminta merkittävän osan 
yrityksen toimintaa, jolloin yritys voidaan 
katsoa tässä direktiivissä tarkoitetuksi 
finanssilaitokseksi, sekä 
yksityiskohtaisempia sääntöjä 
veropetoksilta, veronkierrolta ja 
väärinkäytöksiltä suojautumisesta, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisia 
säädöksiä niiden toimenpiteiden 
määrityksestä, jotka ovat tarpeen tätä 
tarkoitusta varten. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että neuvosto saa 
tarvittavat asiakirjat hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(16) Jotta voidaan antaa 
yksityiskohtaisempia sääntöjä sen 
määrittämiseksi, muodostaako tietty 
finanssitoiminta merkittävän osan 
yrityksen toimintaa, jolloin yritys voidaan 
katsoa tässä direktiivissä tarkoitetuksi 
finanssilaitokseksi, sekä 
yksityiskohtaisempia sääntöjä 
veropetoksilta, veronkierrolta ja 
väärinkäytöksiltä suojautumisesta, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisia 
säädöksiä niiden toimenpiteiden 
määrityksestä, jotka ovat tarpeen tätä 
tarkoitusta varten. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla sekä 
kansalaisjärjestöjen ja muiden osapuolten 
tasolla. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti
ja neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jos unionin 27 jäsenvaltiota eivät 
pääse sopimukseen syyskuuhun 2012 
mennessä, finanssitransaktioveron 
täytäntöönpanoa haluavien 
jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin ja 
pyydettävä virallisesti tiiviimmän 
yhteistyön käyttöönottoa SEUT:n 
329 artiklan mukaisesti. Euroopan 
parlamentin olisi annettava nopeasti 
suostumuksensa sopimukselle sillä 
edellytyksellä, että kyseiset jäsenvaltiot 
sitoutuvat hyväksymään SEUT:n 
333 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
päätöksen, jossa todetaan, että ne toimivat 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti. 

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin 
finanssitransaktioihin edellyttäen, että 
vähintään yksi transaktion osapuolista on 
sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion 
osapuolena on jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii 
joko omaan tai toisen henkilön lukuun 
taikka transaktion osapuolen nimissä.

2. Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin 
finanssitransaktioihin, myös 
avistavaluuttatoimiin, edellyttäen, että 
vähintään yksi transaktion osapuolista on 
sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion 
osapuolena on jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii 
joko omaan tai toisen henkilön lukuun 
taikka transaktion osapuolen nimissä.

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

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiiviimpi yhteistyö
Jos unionin 27 jäsenvaltiota eivät pääse 
sopimukseen syyskuuhun 2012 mennessä, 
finanssitransaktioveron täytäntöönpanoa 
haluavien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
toimiin ja pyydettävä virallisesti 
tiiviimmän yhteistyön käyttöönottoa 
SEUT:n 329 artiklan mukaisesti. 
Euroopan parlamentin on annettava 
nopeasti suostumuksensa sopimukselle 
sillä edellytyksellä, että kyseiset 
jäsenvaltiot sitoutuvat hyväksymään 
SEUT:n 333 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
päätöksen, jossa todetaan, että ne toimivat 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 15
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka kolmas
vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Or. fr
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Tarkistus 16
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisessä kertomuksessa komissio 
tarkastelee vähintään 
finanssitransaktioveron vaikutuksia 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan, finanssimarkkinoihin ja 
reaalitalouteen sekä ottaa huomioon 
finanssialan verotuksessa tapahtuneen 
kansainvälisen kehityksen.

Kyseisessä kertomuksessa komissio 
tarkastelee vähintään 
finanssitransaktioveron vaikutuksia 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan, finanssimarkkinoihin ja 
reaalitalouteen, keinotteluun 
perushyödykkeillä ja elintarvikkeilla sekä 
veroparatiisien torjuntaan ja ottaa 
huomioon finanssialan verotuksessa 
tapahtuneen kansainvälisen kehityksen.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Tulojen käyttö EU:n talousarvioon 

otettavina omina varoina
Osa unionissa kannettavasta 
finanssitransaktioverosta kertyvistä 
tuloista olisi käytettävä EU:n 
talousarvioon otettavina omina varoina, 
ja siitä olisi myönnettävä merkittävä 
osuus unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan 
kehitysmaissa.

Or. en
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Tarkistus 18
Charles Goerens, Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Tulojen käyttö EU:n talousarvioon 

otettavina omina varoina
Osa unionissa kannettavasta 
finanssitransaktioverosta kertyvistä 
tuloista olisi käytettävä EU:n 
talousarvioon otettavina omina varoina, 
ja siitä olisi myönnettävä merkittävä 
osuus ilmastonmuutoksen torjuntaan 
kehitysmaissa.

Or. en


