
AM\895189MT.doc PE485.838v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp

2011/0261(CNS)

9.3.2012

EMENDI
4 - 18

Abbozz ta' opinjoni
Ricardo Cortés Lastra
(PE480.643v01-00)

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar sistema komuni ta’ taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2008/7/KE

Proposta għal direttiva
(COM(2011)0594 – C7-0000/2011 – 2011/0261(CNS))



PE485.838v01-00 2/11 AM\895189MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\895189MT.doc 3/11 PE485.838v01-00

MT

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

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex titrażżan l-ispekulazzjoni, b'mod 
partikolari fuq is-swieq ta' prodotti bażiċi, 
biex b'hekk jiġu limitati l-instabilità fil-
prezzijiet tal-ikel u l-impatti tagħha fuq is-
sigurtà tal-ikel; sabiex jiġu disinċentivati 
attivitajiet riskjużi wisq minn 
istituzzjonijiet finanzjarji; sabiex jiġu 
kkumplimentati miżuri regolatorji maħsuba 
biex jiġu evitati kriżijiet futuri u biex jiġi 
ġġenerat dħul addizzjonali għall-baġits 
ġenerali jew għal skopijiet speċifiċi ta' 
politika bħall-finanzjament ta' beni 
pubbliċi u l-politiki ta' żvilupp tal-Unjoni, 
b'mod partikolari bil-għan li jinkisbu l-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju.

Or. en

Emenda 5
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal (1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
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dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji, sabiex tiġi regolarizzata l-
ispekulazzjoni fuq il-prodotti bażiċi u l-
prodotti tal-ikel, sabiex jiġu 
kkumplimentati miżuri regolatorji maħsuba 
biex jiġu evitati kriżijiet futuri u biex jiġi 
ġġenerat dħul addizzjonali għall-baġits 
ġenerali jew għal skopijiet speċifiċi ta' 
politika, bħall-politika ta' għajnuna għall-
iżvilupp.

Or. fr

Emenda 6
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex titrażżan l-
ispekulazzjoni, b'mod partikolari dwar is-
swieq ta' prodotti bażiċi, biex b'hekk jiġu 
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addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

limitati l-instabilità fil-prezzijiet tal-ikel u 
l-impatti tagħha fuq is-sigurtà tal-ikel; 
sabiex jiġu kkumplimentati miżuri 
regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

Or. en

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

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-dħul tal-FTT, li l-għan tagħha 
huwa ridistribuzzjoni aktar soċjali u ġusta 
tal-ġid, għandu jikkumplimenta l-impenji 
tal-għajnuna nazzjonali għall-iżvilupp ta' 
0.7% tad-DNG u allokat għall-
finanzjament ta' beni pubbliċi bħall-
politiki ta' żvilupp tal-Unjoni, it-tnaqqis 
tal-faqar u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dawn 
il-miri għandhom jibqu parti essenzjali ta' 
dan id-dħul il-ġdid.

Or. en

Emenda 8
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-dħul tal-FTT ma jistax jintuża 
sabiex jiġu injorati l-impenji tal-għajnuna 
nazzjonali għall-iżvilupp ta' o.7% tad-
DNG; L-aġenda ta' Kopenħagen u l-
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ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw għandhom jiġu ffinanzjati 
minn dawn il-mezzi addizzjonali.

Or. en

Emenda 9
Gay Mitchell

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-dħul minn FTT għandhom 
jipprovdu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw bi 
dħul addizzjonali sabiex jiġu ffinanzjati 
programmi soċjali.

Or. en

Emenda 10
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex it-tassazzjoni tiġi kkonċentrata 
fuq is-settur finanzjarju bħala tali aktar 
milli fuq iċ-ċittadini u minħabba li l-
istituzzjonijiet finanzjarji jesegwixxu l-
maġġoranza vasta ta’ tranżazzjonijiet fis-
swieq finanzjarji, it-taxxa għandha tapplika 
għal dawk l-istituzzjonijiet, sew jekk 
jinnegozjaw f’isimhom stess, f’isem 
persuni oħra, akkont tagħhom stess jew 
akkont ta’ persuni oħra.

(12) Sabiex it-tassazzjoni tiġi kkonċentrata 
fuq is-settur finanzjarju bħala tali aktar 
milli fuq iċ-ċittadini u minħabba li l-
istituzzjonijiet finanzjarji jesegwixxu l-
maġġoranza vasta ta’ tranżazzjonijiet fis-
swieq finanzjarji, it-taxxa għandha tapplika 
għal dawk l-istituzzjonijiet, sew jekk 
jinnegozjaw f’isimhom stess, f’isem 
persuni oħra, akkont tagħhom stess jew 
akkont ta’ persuni oħra. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw b'mod partikolari li l-
istituzzjonijiet finanzjarji ma jgħaddux 
b'mod indirett lill-klijenti tagħhom l-
ispiża mġarrba annwalment taħt l-FTT.



AM\895189MT.doc 7/11 PE485.838v01-00

MT

Or. fr

Emenda 11
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun tista' ssir l-adozzjoni ta' 
regoli aktar dettaljati għad-determinazzjoni 
dwar jekk ċerti attivitajiet finanzjarji 
jikkostitwixxux parti sinifikanti mill-
attività ta' impriża, sabiex l-impriża tkun 
tista' titqies istituzzjoni finanzjarja għall-
finijiet ta' din id-Direttiva, u kif ukoll 
regoli aktar dettaljati dwar il-protezzjoni 
kontra l-evażjoni, l-evitar u l-abbuż tat-
taxxa, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-miżuri 
neċessarji għal dan il-għan. Huwa ta’ 
importanza partikolari li matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, il-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż 
fil-livell ta’ esperti. Waqt li tkun qiegħda 
tħejji u tfassal atti ddelegati, il-
Kummissjoni, għandha tiżgura trażmissjoni 
fil-ħin u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Kunsill.

(16) Sabiex tkun tista' ssir l-adozzjoni ta' 
regoli aktar dettaljati għad-determinazzjoni 
dwar jekk ċerti attivitajiet finanzjarji 
jikkostitwixxux parti sinifikanti mill-
attività ta' impriża, sabiex l-impriża tkun 
tista' titqies istituzzjoni finanzjarja għall-
finijiet ta' din id-Direttiva, u kif ukoll 
regoli aktar dettaljati dwar il-protezzjoni 
kontra l-evażjoni, l-evitar u l-abbuż tat-
taxxa, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-miżuri 
neċessarji għal dan il-għan. Huwa ta’ 
importanza partikolari li matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, il-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż 
fil-livell ta’ esperti. tal-NGOs u partijiet 
interessato oħra. Waqt li tkun qiegħda 
tħejji u tfassal atti ddelegati, il-
Kummissjoni, għandha tiżgura trażmissjoni 
fil-ħin u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

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

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Fil-każ li ma jintlaħaqx ftehim fost 
l-UE 27 sa Settembru 2012, l-Istati 
Membri li huma lesti li jimplimentaw l-
FTT għandhom javvanzaw billi jitlobu 
formalment kooperazzjoni msaħħa taħt l-
Artikolu 329 tat-TFUE. Il-PE għandu 
jagħti l-kuunsens tiegħu malajr bil-
kundizzjoni li l-Istati Membri inkwistjoni 
jimpenjaw ruħhom li jinvokaw il-
paragrafu 2 tal-Artikolu 333 tat-TFUE 
biex jadottaw deċiżjoni li tipprovdi li 
huma se jaġixxu skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

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

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, bil-
kondizzjoni li mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u li istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, inklużi 
tranżazzjonijiet spot tal-valuta, bil-
kondizzjoni li mill-inqas parti waħda għat-
tranżazzjoni tkun stabbilita fi Stat Membru 
u li istituzzjoni finanzjarja stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru tkun parti għat-
tranżazzjoni, li taġixxi jew akkont tagħha 
stess jew akkont ta’ persuna oħra, jew li 
tkun qiegħda taġixxi f’isem parti għat-
tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Koperazzjoni msaħħa
Fil-każ li ma jintlaħaqx ftehim fost l-
UE 27 sa Settembru 2012, l-Istati Membri 
li huma lesti li jimplimentaw l-FTT 
għandhom javvanzaw billi jitlobu 
formalment kooperazzjoni msaħħa taħt l-
Artikolu 329 tat-TFUE. Il-PE għandu 
jagħti l-kuunsens tiegħu malajr bil-
kundizzjoni li l-Istati Membri inkwistjoni 
jimpenjaw ruħhom li jinvokaw il-
paragrafu 2 tal-Artikolu 333 tat-TFUE 
biex jadottaw deċiżjoni li tipprovdi li 
huma se jaġixxu skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Emenda 15
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull ħames snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, 
fejn xieraq, proposta għall-modifika 
tagħha.

Kull tliet snin u għall-ewwel darba sal-
31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, fejn 
xieraq, proposta għall-modifika tagħha.

Or. fr

Emenda 16
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dak ir-rapport il-Kummissjoni għandha, 
mill-inqas, teżamina l-impatt tal-FTT fuq 
il-funzjonament proprju tas-suq intern, tas-
swieq finanzjarji u tal-ekonomija reali u 
għandha tivvaluta l-progress dwar it-
tassazzjoni tas-settur finanzjarju fil-kuntest 
internazzjonali.

F’dak ir-rapport il-Kummissjoni għandha, 
mill-inqas, teżamina l-impatt tal-FTT fuq 
il-funzjonament proprju tas-suq intern, tas-
swieq finanzjarji u tal-ekonomija reali, fuq 
l-ispekulazzjoni fuq il-prodotti bażiċi u l-
prodotti tal-ikel u fuq il-ġlieda kontra r-
rifuġju fiskali. u għandha tivvaluta l-
progress dwar it-tassazzjoni tas-settur 
finanzjarju fil-kuntest internazzjonali.

Or. fr

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

Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a 
L-użu tad-dħul bħala riżorsa proprja 

għall-baġit tal-UE
Parti mid-dħul li jirriżulta mill-FTT fl-
Unjoni għandu jintuża bħala riżorsi 
proprji għall-Baġit tal-UE, u persentaġġ 
sinifikanti minnu għandu jiġi investit fil-
finanzjament tal-politiki dwar il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. en

Emenda 18
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a 
L-użu tad-dħul bħala riżorsa proprja 

għall-baġit tal-UE
Parti mid-dħul li jirriżulta mill-FTT fl-
Unjoni għandu jintuża bħala riżorsi 
proprji għall-Baġit tal-UE, u persentaġġ 
sinifikanti minnu għandu jiġi investit fil-
finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. en


