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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; 
regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren en extra inkomsten voor 
algemene begrotingen of specifieke 
beleidsdoeleinden te genereren.

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; 
speculatie – met name op 
grondstoffenmarkten – terug te dringen, 
en de schommelingen van voedselprijzen 
en de effecten daarvan op de 
voedselzekerheid zo te beperken; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; 
regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren, en extra inkomsten te 
genereren voor algemene begrotingen of 
specifieke beleidsdoeleinden, zoals de 
financiering van collectieve goederen en 
het ontwikkelingsbeleid van de Unie, met 
name met het oog op de verwezenlijking 
van de MDO's.

Or. en

Amendement 5
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; 
regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren en extra inkomsten voor 
algemene begrotingen of specifieke 
beleidsdoeleinden te genereren.

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; de speculatie 
in grondstoffen en levensmiddelen te 
reguleren; regelgevingsmaatregelen die 
ertoe strekken crises in de toekomst te 
vermijden, te complementeren en extra 
inkomsten te genereren voor algemene 
begrotingen of specifieke 
beleidsdoeleinden, zoals 
ontwikkelingshulp.

Or. fr

Amendement 6
Charles Goerens, Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële 
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; 

(1) De recente financiële crisis heeft geleid 
tot discussies op alle niveaus over een 
mogelijke aanvullende belasting op de 
financiële sector en met name een belasting 
op financiële transacties (FTT). Dit debat 
komt voort uit de wens om de financiële
sector een bijdrage te laten leveren aan het 
betalen van de kosten van de crisis en de 
sector in de toekomst billijk te belasten in 
vergelijking met andere sectoren; al te 
risicovolle activiteiten van financiële 
instellingen te ontmoedigen; speculatie –
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regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren en extra inkomsten voor 
algemene begrotingen of specifieke 
beleidsdoeleinden te genereren.

met name op grondstoffenmarkten – terug 
te dringen, en de schommelingen van 
voedselprijzen en de effecten daarvan op 
de voedselzekerheid zo te beperken; 
regelgevingsmaatregelen die ertoe strekken 
crises in de toekomst te vermijden, te 
complementeren en extra inkomsten voor 
algemene begrotingen of specifieke 
beleidsdoeleinden te genereren.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De inkomsten van de FTT – die 
gericht is op een eerlijkere en socialere 
herverdeling van de rijkdom – moeten een 
aanvulling zijn op de vastleggingen voor 
nationale ontwikkelingshulp van 0,7% 
van het BNI, en worden gebruikt voor de 
financiering van collectieve goederen, 
zoals het ontwikkelingsbeleid van de Unie, 
armoedebestrijding en de strijd tegen 
klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden. Deze doelstellingen 
moeten een wezenlijk onderdeel blijven 
van deze nieuwe inkomsten. 

Or. en

Amendement 8
Charles Goerens, Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De inkomsten van de FTT mogen 
niet worden gebruikt ter vervanging van 
de vastleggingen voor nationale 
ontwikkelingshulp van 0,7% van het BNI; 
De agenda van Kopenhagen en de strijd 
tegen klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden moeten met deze 
aanvullende middelen worden 
gefinancierd.

Or. en

Amendement 9
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De inkomsten van de FTT moeten 
ontwikkelingslanden van aanvullende 
middelen voorzien voor de financiering 
van sociale programma's.

Or. en

Amendement 10
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de belasting op de financiële 
sector zelf in plaats van op de burgers te 
richten en omdat financiële instellingen het 
merendeel van de transacties op financiële 
markten verrichten, moet de belasting van 
toepassing zijn op die instellingen, 

(12) Om de belasting op de financiële 
sector zelf in plaats van op de burgers te 
richten en omdat financiële instellingen het 
merendeel van de transacties op financiële 
markten verrichten, moet de belasting van 
toepassing zijn op die instellingen, 
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ongeacht of zij in eigen naam, in naam van 
derden, voor eigen rekening of voor 
rekening van derden handelen.

ongeacht of zij in eigen naam, in naam van 
derden, voor eigen rekening of voor 
rekening van derden handelen. De lidstaten 
moeten er met name op toezien dat het 
bedrag dat de financiële instelling 
jaarlijks in het kader van de TTF is 
verschuldigd, niet indirect wordt 
afgewenteld op de burgers of de cliënten 
van deze instelling. 

Or. fr

Amendement 11
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Met het oog op de vaststelling van 
nadere voorschriften om te bepalen of 
bepaalde financiële activiteiten een 
aanzienlijk deel van de activiteiten van een 
onderneming uitmaken, zodat de 
onderneming beschouwd kan worden als 
een financiële instelling in de zin van deze 
richtlijn, alsook van nadere voorschriften 
ter bescherming tegen belastingontduiking, 
-ontwijking en -misbruik, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om handelingen vast te stellen 
in overeenstemming met artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zodat zij de hiervoor 
vereiste maatregelen kan opstellen. Het is 
bijzonder belangrijk dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
passende wijze aan de Raad worden 

(16) Met het oog op de vaststelling van 
nadere voorschriften om te bepalen of 
bepaalde financiële activiteiten een 
aanzienlijk deel van de activiteiten van een 
onderneming uitmaken, zodat de 
onderneming beschouwd kan worden als 
een financiële instelling in de zin van deze 
richtlijn, alsook van nadere voorschriften 
ter bescherming tegen belastingontduiking, 
-ontwijking en -misbruik, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om handelingen vast te stellen 
in overeenstemming met artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zodat zij de hiervoor 
vereiste maatregelen kan opstellen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
het nodige overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen, ngo's en andere 
belanghebbenden. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
passende wijze aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
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toegezonden. toegezonden.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Indien er per september 2012 
geen akkoord tussen de EU-27 is bereikt, 
moeten de lidstaten die de FTT willen 
invoeren daarmee doorgaan door 
conform artikel 329 VWEU een formeel 
verzoek om nauwere samenwerking in te 
dienen. Het Europees Parlement moet 
hiervoor zo spoedig mogelijk zijn 
toestemming verlenen, op voorwaarde dat 
de desbetreffende lidstaten zich ertoe 
verbinden artikel 333, lid 2, VWEU in te 
roepen om een besluit vast te stellen 
waarin wordt bepaald dat zij de gewone 
wetgevingsprocedure zullen volgen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
financiële transacties, op voorwaarde dat 
ten minste één partij bij de transactie in een 
lidstaat is gevestigd en dat een op het 
grondgebied van een lidstaat gevestigde 
financiële instelling partij is bij de 
transactie, welke instelling voor eigen 

2. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
financiële transacties, met inbegrip van 
contante valutatransacties, op voorwaarde 
dat ten minste één partij bij de transactie in 
een lidstaat is gevestigd en dat een op het 
grondgebied van een lidstaat gevestigde 
financiële instelling partij is bij de 
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rekening of voor rekening van een derde 
handelt dan wel in naam van een partij bij 
de transactie.

transactie, welke instelling voor eigen 
rekening of voor rekening van een derde 
handelt dan wel in naam van een partij bij 
de transactie.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nauwere samenwerking
Indien er per september 2012 geen 
akkoord tussen de EU-27 is bereikt, 
dienen de lidstaten die de FTT willen 
invoeren conform artikel 329 VWEU een 
formeel verzoek om nauwere 
samenwerking in. Het Europees 
Parlement geeft hiervoor zo spoedig 
mogelijk zijn toestemming, op voorwaarde 
dat de desbetreffende lidstaten zich ertoe 
verbinden artikel 333, lid 2, VWEU in te 
roepen om een besluit vast te stellen 
waarin wordt bepaald dat zij de gewone 
wetgevingsprocedure zullen volgen.

Or. en

Amendement 15
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2016 en nadien 
om de vijf jaar legt de Commissie aan de 
Raad een verslag over de toepassing van 
deze richtlijn en, in voorkomend geval, een 

Uiterlijk op 31 december 2016 en nadien 
om de drie jaar legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag over de toepassing van deze 
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voorstel voor de wijziging ervan voor. richtlijn en, in voorkomend geval, een 
voorstel voor de wijziging ervan voor.

Or. fr

Amendement 16
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat verslag onderzoekt de Commissie 
minstens de gevolgen van de FTT voor de 
goede werking van de interne markt, de 
financiële markten en de reële economie en 
neemt zij de ontwikkelingen op het gebied 
van de belastingheffing op de financiële 
sector in de internationale context in 
aanmerking.

In dat verslag onderzoekt de Commissie 
minstens de gevolgen van de FTT voor de 
goede werking van de interne markt, de 
financiële markten en de reële economie, 
voor de speculatie in grondstoffen en 
levensmiddelen, en voor de strijd tegen 
belastingparadijzen, en neemt zij de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
belastingheffing op de financiële sector in 
de internationale context in aanmerking.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Gebruik van de inkomsten als eigen 

middelen EU-begroting
De inkomsten die voortvloeien uit de FTT 
in de Unie moeten deels worden gebruikt 
als eigen middelen voor de EU-begroting, 
waarvan een aanzienlijk percentage moet 
worden geïnvesteerd in het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie 
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en in de strijd tegen klimaatverandering 
in ontwikkelingslanden.

Or. en

Amendement 18
Charles Goerens, Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Gebruik van de inkomsten als eigen 

middelen EU-begroting
De inkomsten die voortvloeien uit de FTT 
in de Unie moeten deels worden gebruikt 
als eigen middelen voor de EU-begroting, 
waarvan een aanzienlijk percentage moet 
worden geïnvesteerd in de strijd tegen 
klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden.

Or. en


