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

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések vagy adott 
politikai célok számára.

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy elsősorban az árupiacokon 
megfékezzék a spekulációt, és ezáltal 
korlátozzák az élelmiszerárak 
ingadozását, illetve ennek az 
élelmezésbiztonságra kifejtett hatását; 
hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések vagy adott 
politikai célok, például a közjavak és 
főként a millenniumi fejlesztési célok 
elérésére irányuló uniós fejlesztési 
politikák finanszírozása számára.

Or. en

Módosítás 5
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. . Ez 
a vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések vagy adott 
politikai célok számára.

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy visszaszorítsák az 
alapvető termékekkel és élelmiszerekkel 
történő spekulációt; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések vagy adott 
politikai célok, például a fejlesztési 
támogatási politika számára.

Or. fr

Módosítás 6
Charles Goerens, Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
minden szinten vitákat váltott ki a 
pénzügyi ágazat esetleges további, 
különösen pénzügyi tranzakciós adó 
formájában történő megadóztatásáról. Ez a 
vita abból a kívánalomból ered, hogy a 
pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság 
költségeinek fedezéséhez, valamint hogy 
az ágazat adóztatása a jövőben a többi 
ágazathoz viszonyítva tisztességesen 
történjen; hogy a pénzügyi intézményeket 
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visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy kiegészítsék a 
jövőbeli válságok elkerülését célzó 
szabályozási intézkedéseket, valamint hogy 
kiegészítő bevételt teremtsenek az 
általános költségvetések vagy adott 
politikai célok számára.

visszatartsák a túlzottan kockázatos 
tevékenységektől; hogy elsősorban az 
árupiacokon megfékezzék a spekulációt, 
és ezáltal korlátozzák az élelmiszerárak 
ingadozását, illetve ennek az 
élelmezésbiztonságra kifejtett hatását; 
hogy kiegészítsék a jövőbeli válságok 
elkerülését célzó szabályozási 
intézkedéseket, valamint hogy kiegészítő 
bevételt teremtsenek az általános 
költségvetések vagy adott politikai célok 
számára.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A javak szociálisan érzékenyebb és 
igazságosabb újraelosztását célzó
pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevételnek a bruttó nemzeti jövedelem 
0,7%-át kitevő nemzeti fejlesztési 
segélyekkel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokat kellene 
kiegészítenie, és azt a közjavak 
finanszírozására kellene fordítani, például 
az uniós fejlesztési politikákra, a 
szegénység csökkentésére és a fejlődő 
országokban az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre. E célkitűzéseknek továbbra is 
ezen új bevétel lényeges részét kell 
képezniük.

Or. en

Módosítás 8
Charles Goerens, Louis Michel
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Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzügyi tranzakciós adóból 
származó bevételt nem szabad a bruttó 
nemzeti jövedelem 0,7%-át kitevő nemzeti 
fejlesztési segélyekkel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások figyelmen kívül 
hagyásával felhasználni; A koppenhágai 
menetrendet és a fejlődő országokban az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet e 
kiegészítő forrásokból kell finanszírozni.

Or. en

Módosítás 9
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzügyi tranzakciós adóból 
származó bevételből kiegészítő bevételt 
kell biztosítani a fejlődő országok számára 
szociális programjaik finanszírozása 
céljából.

Or. en

Módosítás 10
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy az adóztatás a 
pénzügyi ágazatra és ne a polgárokra 
összpontosuljon, és mivel a pénzügyi 

(12) Annak érdekében, hogy az adóztatás a 
pénzügyi ágazatra és ne a polgárokra 
összpontosuljon, és mivel a pénzügyi 
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intézmények végzik a pénzügyi piacokon a 
tranzakciók döntő többségét, az adó ezen 
intézményekre alkalmazandó, attól 
függetlenül, hogy a pénzügyi intézmények 
saját nevükben, más személyek nevében, 
saját számlára vagy más személyek 
számlájára kereskednek-e.

intézmények végzik a pénzügyi piacokon a 
tranzakciók döntő többségét, az adó ezen 
intézményekre alkalmazandó, attól 
függetlenül, hogy a pénzügyi intézmények 
saját nevükben, más személyek nevében, 
saját számlára vagy más személyek 
számlájára kereskednek-e. A 
tagállamoknak különösen figyelniük 
kellene arra, hogy pénzügyi tranzakciós 
adó címén a pénzintézetek által évente 
fizetendő összeget a pénzintézetek 
közvetve ne hárítsák át ügyfeleire.

Or. fr

Módosítás 11
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon részletesebb szabályok elfogadása 
annak meghatározására vonatkozóan, hogy 
bizonyos pénzügyi tevékenységek egy 
vállalkozás tevékenységének jelentős 
részét alkotják-e, azaz a vállalkozás az 
irányelv alkalmazásában pénzügyi 
intézménynek minősül-e, továbbá 
részletesebb szabályok elfogadása az 
adócsalás, adókikerülés és visszaélés elleni 
védelemre, az ehhez szükséges 
intézkedések meghatározása tekintetében a 
Bizottságot az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
fel kell hatalmazni jogi aktusok 
elfogadására. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
beleértve a szakértői szintű konzultációt. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a kapcsolódó 
dokumentumoknak a Tanács részére kellő 

(16) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon részletesebb szabályok elfogadása 
annak meghatározására vonatkozóan, hogy 
bizonyos pénzügyi tevékenységek egy 
vállalkozás tevékenységének jelentős 
részét alkotják-e, azaz a vállalkozás az 
irányelv alkalmazásában pénzügyi 
intézménynek minősül-e, továbbá 
részletesebb szabályok elfogadása az 
adócsalás, adókikerülés és visszaélés elleni 
védelemre, az ehhez szükséges 
intézkedések meghatározása tekintetében a 
Bizottságot az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
fel kell hatalmazni jogi aktusok 
elfogadására. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
beleértve a szakértőkkel, a nem 
kormányzati szervekkel és egyéb érdekelt 
felekkel történő konzultációt. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
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időben történő, megfelelő átadását. során biztosítania kell a kapcsolódó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére kellő időben történő, 
megfelelő átadását.

Or. fr

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Ha a 27 tagállamnak 2012 
szeptemberéig nem sikerül egyetértésre 
jutnia, a pénzügyi tranzakciós adót 
bevezetni szándékozó tagországok 
hivatalosan kérelmezhetik az EUMSZ 
329. cikke szerinti megerősített 
együttműködést. Az EP-nek ebbe 
haladéktalanul bele kell egyeznie azzal a 
feltétellel, hogy az érintett tagállamok 
elkötelezik magukat az EUMSZ 333. cikke 
(2) bekezdése szerint egy olyan határozat 
meghozatala mellett, amely kimondja, 
hogy ezen országok a rendes jogalkotási 
eljárás szerint járnak el.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv valamennyi pénzügyi 
tranzakcióra vonatkozik, azzal a feltétellel, 
hogy a tranzakcióban érintett felek 
legalább egyike valamelyik tagállamban 

2. Ez az irányelv valamennyi pénzügyi 
tranzakcióra, többek között az azonnali 
devizatranzakciókra is vonatkozik, azzal a 
feltétellel, hogy a tranzakcióban érintett 
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letelepedett, valamint hogy az egyik 
tagállam területén letelepedett pénzügyi 
intézmény a tranzakcióban részt vevő fél, 
saját számlára vagy más személy 
számlájára jár el, vagy a tranzakció 
valamely fele nevében jár el.

felek legalább egyike valamelyik 
tagállamban letelepedett, valamint hogy az 
egyik tagállam területén letelepedett 
pénzügyi intézmény a tranzakcióban részt 
vevő fél, saját számlára vagy más személy 
számlájára jár el, vagy a tranzakció 
valamely fele nevében jár el.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megerősített együttműködés
Ha a 27 tagállamnak 2012 szeptemberéig 
nem sikerül egyetértésre jutnia, a 
pénzügyi tranzakciós adót bevezetni 
szándékozó tagországok hivatalosan 
kérelmezhetik az EUMSZ 329. cikke 
szerinti megerősített együttműködést. Az 
EP-nek ebbe haladéktalanul bele kell 
egyeznie azzal a feltétellel, hogy az érintett 
tagállamok elkötelezik magukat az 
EUMSZ 333. cikke (2) bekezdése szerint 
egy olyan határozat meghozatala mellett, 
amely kimondja, hogy ezen országok a 
rendes jogalkotási eljárás szerint járnak 
el.

Or. en

Módosítás 15
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ötévenként, illetve első 
alkalommal 2016. december 31-ig az ezen 
irányelv alkalmazásáról szóló jelentést 
terjeszt a Tanács elé, amelyet adott esetben 
kiegészít az irányelv módosítására 
vonatkozó javaslattal.

A Bizottság háromévenként, illetve első 
alkalommal 2016. december 31-ig az ezen 
irányelv alkalmazásáról szóló jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, amelyet adott esetben kiegészít az 
irányelv módosítására vonatkozó 
javaslattal.

Or. fr

Módosítás 16
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben a jelentésben a Bizottság 
megvizsgálja legalább a pénzügyi 
tranzakciós adónak a belső piac megfelelő 
működésére, a pénzügyi piacokra és a 
reálgazdaságra gyakorolt hatását, valamint 
figyelembe veszi a pénzügyi ágazat 
megadóztatásának nemzetközi 
összefüggésben történő előrehaladását.

Ebben a jelentésben a Bizottság 
megvizsgálja legalább a pénzügyi 
tranzakciós adónak a belső piac megfelelő 
működésére, a pénzügyi piacokra és a 
reálgazdaságra, az alapvető termékekkel és 
élelmiszerekkel történő spekulációra és az 
adóparadicsomok elleni küzdelemre
gyakorolt hatását, valamint figyelembe 
veszi a pénzügyi ágazat megadóztatásának 
nemzetközi összefüggésben történő 
előrehaladását.

Or. fr

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

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
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A bevétel saját forrásként történő 
felhasználása az uniós költségvetésben

A pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevétel jelentős részét az uniós 
költségvetésben saját forrásként kellene 
felhasználni, és ennek bizonyos százalékát 
a fejlesztési együttműködésre irányuló 
uniós politikákra, valamint a fejlődő 
országokban az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre kellene fordítani.

Or. en

Módosítás 18
Charles Goerens, Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A bevétel saját forrásként történő 

felhasználása az uniós költségvetésben
A pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevétel jelentős részét az uniós 
költségvetésben saját forrásként kellene 
felhasználni, és ennek bizonyos százalékát 
a fejlődő országokban az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemre kellene fordítani.

Or. en


