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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; pažaboti spekuliacijas, ypač 
prekių rinkose, taip apribojant maisto 
kainų svyravimą ir jo neigiamą poveikį 
maisto saugumui; sukurti kliūtis per daug 
rizikingai finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti, pavyzdžiui, viešosioms 
gėrybėms ir Sąjungos vystymo politikos 
kryptims, ypač siekiant TVT;

Or. en

Pakeitimas 5
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
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mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; reglamentuoti 
spekuliaciją prekėmis ir maisto 
produktais; papildyti reguliavimo 
priemones, kuriomis siekiama ateityje 
išvengti krizių ir gauti papildomų įplaukų 
bendriesiems biudžetams arba specialioms 
politikos priemonėms finansuoti, 
pavyzdžiui, vystymosi pagalbos politikai;

Or. fr

Pakeitimas 6
Charles Goerens, Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; papildyti 
reguliavimo priemones, kuriomis siekiama 
ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų 
įplaukų bendriesiems biudžetams arba 
specialioms politikos priemonėms 
finansuoti;

(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės 
vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo 
papildomo finansų sektoriui taikytino 
mokesčio, ypač finansinių sandorių 
mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė 
noras užtikrinti, kad finansų sektorius 
prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir 
kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio 
sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių 
atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai 
finansų įstaigų veiklai; pažaboti 
spekuliacijas, ypač prekių rinkose, taip 
apribojant maisto kainų svyravimą ir jo 
neigiamą poveikį maisto saugumui; 
papildyti reguliavimo priemones, kuriomis 
siekiama ateityje išvengti krizių ir gauti 
papildomų įplaukų bendriesiems 
biudžetams arba specialioms politikos 
priemonėms finansuoti;

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įplaukos iš FSM, kurio tikslas yra 
labiau socialinis ir sąžiningesnis turto 
perskirstymas, turėtų papildyti 
nacionalinius įsipareigojimus vystymosi 
pagalbai skirti 0,7 proc. BNP ir turėtų 
būti skiriamos viešosioms gėrybėms kaip 
antai Sąjungos vystymosi politikos 
kryptims finansuoti, skurdui mažinti ir 
kovai su klimato kaita besivystančiose 
šalyse; šie tikslai turėtų būti esminiai 
šioms naujoms įplaukoms;

Or. en

Pakeitimas 8
Charles Goerens, Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įplaukos iš FSM negali būti 
naudojamos neatsižvelgiant į 
nacionalinius 0,7 proc. BNP 
įsipareigojimus vystymosi pagalbai; iš šių 
papildomų lėšų turėtų būti finansuojama 
Kopenhagos darbotvarkė ir kova su 
klimato kaita besivystančiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 9
Gay Mitchell
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įplaukos iš FSM turėtų būti skirtos 
besivystančioms šalims papildomai 
finansuoti socialinėms programoms.

Or. en

Pakeitimas 10
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant apmokestinti finansų sektorių, 
o ne piliečius, ir dėl to, kad finansų įstaigos 
vykdo daugybę sandorių finansų rinkose, 
toms įstaigoms reikėtų taikyti mokestį, 
nepaisant to, ar jos prekiauja savo vardu, 
kitų subjektų vardu, savo sąskaita ar kitų 
subjektų sąskaita.

(12) siekiant apmokestinti finansų sektorių, 
o ne piliečius, ir dėl to, kad finansų įstaigos 
vykdo daugybę sandorių finansų rinkose, 
toms įstaigoms reikėtų taikyti mokestį, 
nepaisant to, ar jos prekiauja savo vardu, 
kitų subjektų vardu, savo sąskaita ar kitų 
subjektų sąskaita. Valstybės narės turėtų 
ypač užtikrinti, kad institucijos 
netiesiogiai neperkeltų klientams išlaidų, 
susijusių su jų atsakomybe taikant FSM.

Or. fr

Pakeitimas 11
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant sudaryti sąlygas priimti 
išsamesnes taisykles, kuriomis būtų galima 
nustatyti, ar tam tikra finansinė veikla yra 

(16) siekiant sudaryti sąlygas priimti 
išsamesnes taisykles, kuriomis būtų galima 
nustatyti, ar tam tikra finansinė veikla yra 



AM\895189LT.doc 7/10 PE485.838v01-00

LT

didelė subjekto veiklos dalis, kad subjektą 
šios direktyvos tikslais būtų galima laikyti 
finansų įstaiga, taip pat išsamesnes 
taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti 
apsaugą nuo mokesčio slėpimo, vengimo ir 
piktnaudžiavimo juo, Komisijai turi būti 
deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, siekiant nustatyti 
šiuo tikslu reikalingas konkrečias 
priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
susiję dokumentai būtų tinkamai ir laiku 
persiųsti Tarybai;

didelė subjekto veiklos dalis, kad subjektą 
šios direktyvos tikslais būtų galima laikyti 
finansų įstaiga, taip pat išsamesnes 
taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti 
apsaugą nuo mokesčio slėpimo, vengimo ir 
piktnaudžiavimo juo, Komisijai turi būti 
deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, siekiant nustatyti 
šiuo tikslu reikalingas konkrečias 
priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, NVO 
ir kitais susijusiais subjektais. Rengdama
deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
tinkamai ir laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) jeigu iki 2012 m. rugsėjo mėnesio 
ES 27 nepasieks susitarimo, valstybės 
narės, norinčios įvesti FSM, turėtų to 
siekti ir pateikti prašymą dėl tvirtesnio 
bendradarbiavimo pagal SESV 
329 straipsnį. EP turėtų nedelsdamas 
duoti pritarimą, jeigu šios valstybės narės 
nuspręstų pagal SESV 333 straipsnio 2 
dalį priimti sprendimą veikti pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma visiems 
finansiniams sandoriams su sąlyga, kad 
bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi 
valstybėje narėje ir kad finansų įstaiga, 
įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra 
sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba 
kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies 
vardu.

2. Ši direktyva taikoma visiems 
finansiniams sandoriams, įskaitant 
neatidėliotinus valiutos sandorius, su 
sąlyga, kad bent viena sandorio šalis yra 
įsisteigusi valstybėje narėje ir kad finansų 
įstaiga, įsisteigusi valstybės narės 
teritorijoje, yra sandorio šalis, veikianti 
savo sąskaita arba kito subjekto sąskaita, 
arba sandorio šalies vardu.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvirtesnis bendradarbiavimas
Jeigu iki 2012 m. rugsėjo mėnesio ES 27 
nepasieks susitarimo, valstybės narės, 
norinčios įvesti FSM, to siekia, 
pateikdamos prašymą dėl tvirtesnio 
bendradarbiavimo pagal SESV 
329 straipsnį. EP nedelsdamas duoda 
pritarimą, jeigu šios valstybės narės 
nuspręs pagal SESV 333 straipsnio 2 dalį 
priimti sprendimą veikti pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 15
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia 
Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
taikymo ataskaitą ir prireikus pasiūlymą 
dėl jos keitimo.

Or. fr

Pakeitimas 16
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje Komisija bent jau 
išnagrinėja FSM poveikį tinkamam vidaus 
rinkos, finansų rinkų ir realiosios 
ekonomikos veikimui, taip pat atsižvelgia į 
tarptautiniu mastu padarytą pažangą, 
susijusią su finansų sektoriaus 
apmokestinimu.

Toje ataskaitoje Komisija bent jau 
išnagrinėja FSM poveikį tinkamam vidaus 
rinkos, finansų rinkų ir realiosios 
ekonomikos veikimui, spekuliacijai 
prekėmis ir maisto produktais ir kovai su 
mokesčių rojais, taip pat atsižvelgia į 
tarptautiniu mastu padarytą pažangą, 
susijusią su finansų sektoriaus 
apmokestinimu.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a straipsnis
Įplaukų kaip nuosavų išteklių naudojimas 
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ES biudžete
Dalis įplaukų, atsirandančių iš Sąjungos 
FSM, turėtų būti naudojamos kaip 
nuosavi ištekliai ES biudžete, didelė jų 
procentinė dalis turėtų būti investuojama į 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos ir kovos su klimato kaita 
besivystančiose šalyse finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 18
Charles Goerens, Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a straipsnis
Įplaukų kaip nuosavų išteklių naudojimas 

ES biudžete
Dalis įplaukų, atsirandančių iš Sąjungos 
FSM, turėtų būti naudojamos kaip 
nuosavi ištekliai ES biudžete, jų 
procentinė dalis turėtų būti investuojama į 
kovos su klimato kaita besivystančiose 
šalyse finansavimą.

Or. en


