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Grozījums Nr. 4
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares;
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības; papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai konkrētām politiskām 
vajadzībām.

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares,
ierobežot spekulāciju, jo īpaši 
pamatproduktu tirgos, tādējādi mazinot 
pārtikas preču cenu svārstīgumu un tā 
ietekmi uz nodrošinātību ar pārtiku, 
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības, papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai konkrētiem politikas 
mērķiem, piemēram, sabiedrisko preču un 
Savienības attīstības politikas 
finansēšanai, jo īpaši nolūkā sasniegt 
Tūkstošgades attīstības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 
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Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares;
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības; papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai konkrētām politiskām 
vajadzībām.

Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares, 
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības, regulēt 
spekulāciju ar pamatproduktiem un 
pārtikas produktiem, papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai tādiem konkrētiem politikas 
mērķiem kā palīdzība attīstības jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Charles Goerens, Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares;
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības; papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai konkrētām politiskām 
vajadzībām.

(1) Nesenā finansiālā krīze ir visos līmeņos 
raisījusi diskusijas par iespējamu papildu 
nodokli finanšu nozarē, it sevišķi — par 
finanšu darījuma nodokli (FDN). 
Diskusijas pamatā ir vēlēšanās nodrošināt, 
lai finanšu nozare iesaistās krīzes izmaksu 
segšanā un turpmāk tā tiek aplikta ar 
nodokļiem tikpat taisnīgi kā citas nozares,
mazināt finanšu iestāžu stimulus uzņemties 
pārmērīgi riskantas darbības, ierobežot 
spekulāciju, jo īpaši pamatproduktu 
tirgos, tādējādi mazinot pārtikas preču 
cenu svārstīgumu un tā ietekmi uz 
nodrošinātību ar pārtiku, papildināt 
regulatīvos pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no turpmākām krīzēm, un 
ģenerēt papildu ieņēmumus valdību 
budžetiem vai konkrētiem politikas 
mērķiem.

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

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ieņēmumiem no FDN, kura mērķis ir 
nodrošināt sociālāku un taisnīgāku 
labumu sadali, būtu jāpapildina valstu 
saistības 0,7 % no NKI veltīt palīdzībai 
attīstības jomā un jāpiešķir sabiedrisko 
labumu, piemēram, Savienības attīstības 
politikas, nabadzības mazināšanas un 
klimata pārmaiņu apkarošanas, 
finansēšanai jaunattīstības valstīs. Šīm 
mērķjomām arī turpmāk vajadzētu būt 
būtiskai jauno ieņēmumu izlietojuma 
daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Charles Goerens, Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ieņēmumus no FDN nedrīkst izlietot, 
lai mazinātu valstu saistības 0,7 % no 
NKI veltīt palīdzībai attīstības jomā; 
Kopenhāgenas darba kārtībā iekļautie 
pasākumi un klimata pārmaiņu 
apkarošana jaunattīstības valstīs ir 
jāfinansē no šiem papildu līdzekļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ieņēmumiem no FDN būtu 
jānodrošina jaunattīstības valstīm papildu 
līdzekļi sociālo programmu finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai novirzītu nodokļa uzlikšanu uz 
finanšu nozari kā tādu, nevis uz pilsoņiem, 
un tādēļ, ka finanšu iestādes izpilda 
vairākumu finanšu tirgu darījumu, 
nodoklim būtu jāattiecas uz šīm iestādēm 
neatkarīgi no tā, vai tās tirgojas savā vārdā 
vai citu personu vārdā, uz sava rēķina vai 
uz citu personu rēķina.

(12) Lai novirzītu nodokļa uzlikšanu uz 
finanšu nozari kā tādu, nevis uz pilsoņiem, 
un tādēļ, ka finanšu iestādes izpilda 
vairākumu finanšu tirgu darījumu, 
nodoklim būtu jāattiecas uz šīm iestādēm 
neatkarīgi no tā, vai tās tirgojas savā vārdā 
vai citu personu vārdā, uz sava rēķina vai 
uz citu personu rēķina. Dalībvalstīm jo 
īpaši jāraugās, lai summa, kas finanšu 
institūcijai gadā jāsamaksā kā FDN, 
netiešā veidā neietekmē iedzīvotājus, kas 
ir minētās iestādes klienti.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai būtu iespējams pieņemt sīkāk 
detalizētus noteikumus par to, kā noteikt, 
vai zināmas finansiālas darbības ir 
uzņēmuma darbības ievērojama daļa, lai 
uzņēmumu šās direktīvas vajadzībām 
varētu uzskatīt par finanšu iestādi, kā arī 
sīkāk detalizētus noteikumus par 
aizsardzību pret izvairīšanos no nodokļiem, 
nodokļu nemaksāšanu un ļaunprātīgu 
izmantošanu, tad pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu deleģējamas 
Komisijai, kas konkretizētu šim nolūkam 
vajadzīgos pasākumus. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija rīkotu 
pienācīgas konsultācijas, tostarp ekspertu 
līmenī. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos 
aktus, Komisijai būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu laicīga un pienācīga nosūtīšana 
Padomei.

(16) Lai būtu iespējams pieņemt sīkāk 
detalizētus noteikumus par to, kā noteikt, 
vai zināmas finansiālas darbības ir 
uzņēmuma darbības ievērojama daļa, lai 
uzņēmumu šās direktīvas vajadzībām 
varētu uzskatīt par finanšu iestādi, kā arī 
sīkāk detalizētus noteikumus par 
aizsardzību pret izvairīšanos no nodokļiem, 
nodokļu nemaksāšanu un ļaunprātīgu 
izmantošanu, tad pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu deleģējamas 
Komisijai, kas konkretizētu šim nolūkam 
vajadzīgos pasākumus. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija rīkotu 
pienācīgas konsultācijas, tostarp ekspertu, 
NVO un citu iesaistīto personu līmenī. 
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu laicīga un pienācīga nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ja līdz 2012. gada septembrim 
netiek panākta ES 27 dalībvalstu 
vienošanās, tad dalībvalstis, kas vēlas 
ieviest FDN, turpina virzību uz šo mērķi, 
oficiāli pieprasot ciešāku sadarbību 
saskaņā ar LESD 329. pantu. EP būtu īsā 
laikā jāsniedz piekrišana ar noteikumu, 
ka attiecīgās dalībvalstis atbilstīgi LESD 
333. panta 2. punktam apņemas pieņemt 
lēmumu, ka tās rīkosies saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru.



PE485.838v01-00 8/10 AM\895189LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz visiem finanšu 
darījumiem, ar nosacījumu, ka vismaz 
viena no darījuma pusēm ir reģistrēta 
dalībvalstī un ka dalībvalsts teritorijā 
reģistrēta finanšu iestāde ir darījuma puse 
un rīkojas uz sava rēķina vai uz citas 
personas rēķina vai rīkojas darījuma puses 
vārdā.

2. Šī direktīva attiecas uz visiem finanšu 
darījumiem, tostarp tūlītējiem valūtas 
darījumiem, ar nosacījumu, ka vismaz 
viena no darījuma pusēm ir reģistrēta 
dalībvalstī un ka dalībvalsts teritorijā 
reģistrēta finanšu iestāde ir darījuma puse 
un rīkojas uz sava rēķina vai uz citas 
personas rēķina vai rīkojas darījuma puses 
vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciešāka sadarbība
Ja līdz 2012. gada septembrim netiek 
panākta ES 27 dalībvalstu vienošanās, tad 
dalībvalstis, kas vēlas ieviest FDN, 
turpina virzību uz šo mērķi, oficiāli 
pieprasot ciešāku sadarbību saskaņā ar 
LESD 329. pantu. EP būtu īsā laikā 
jāsniedz piekrišana ar noteikumu, ka 
attiecīgās dalībvalstis atbilstīgi LESD 
333. panta 2. punktam apņemas pieņemt 
lēmumu, ka tās rīkosies saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2016. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Padomei ziņojumu par šās 
direktīvas piemērošanu un — attiecīgā 
gadījumā — priekšlikumu par tās 
grozījumiem.

Reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 2016. 
gada 31. decembrim Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šās direktīvas piemērošanu 
un — attiecīgā gadījumā — priekšlikumu 
par tās grozījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumā Komisija vismaz izvērtē FDN 
iespaidu uz iekšējā tirgus pareizu darbību, 
finanšu tirgiem un tautsaimniecību un ņem 
vērā nodokļu uzlikšanas attīstību finanšu 
nozarē starptautiskos mērogos.

Ziņojumā Komisija vismaz izvērtē FDN 
iespaidu uz iekšējā tirgus pareizu darbību, 
finanšu tirgiem un tautsaimniecību, 
spekulācijām ar pamatproduktiem un 
pārtikas produktiem un cīņu ar nodokļu 
paradīzēm un ņem vērā nodokļu uzlikšanas 
attīstību finanšu nozarē starptautiskos 
mērogos.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Ieņēmumu kā pašu resursu izmantošana 

ES budžeta vajadzībām
Daļa no ieņēmumiem, kas gūti no FDN 
iekasēšanas, jāizmanto kā pašu resursi ES 
budžetā, no kuriem būtisks īpatsvars 
jāiegulda Savienības attīstības sadarbības 
politikas un klimata pārmaiņu 
apkarošanas finansēšanā jaunattīstības 
valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Charles Goerens, Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Ieņēmumu kā pašu resursu izmantošana 

ES budžeta vajadzībām
Daļa no ieņēmumiem, kas gūti no FDN 
iekasēšanas Savienībā, jāizmanto kā pašu 
resursi ES budžetā, no kuriem būtisks 
īpatsvars jāiegulda klimata pārmaiņu 
apkarošanas finansēšanā jaunattīstības 
valstīs.

Or. en


