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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych.

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami; ukrócenia 
spekulacji, zwłaszcza na rynku towarów, 
w celu ograniczenia nadmiernych wahań 
cen żywności oraz ich skutków dla 
bezpieczeństwa żywnościowego; 
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych, takich jak finansowanie 
dóbr publicznych i polityka Unii na rzecz 
rozwoju, a zwłaszcza na rzecz osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju.

Or. en

Poprawka 5
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami; 
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych.

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 
porównaniu z innymi sektorami; 
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uregulowania spekulacji 
podstawowymi towarami i produktami 
żywnościowymi; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych, takich jak polityka pomocy 
na rzecz rozwoju.

Or. fr

Poprawka 6
Charles Goerens, Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego 
sprawiedliwego opodatkowania w 

(1) Ostatni kryzys finansowy spowodował 
debaty na wszystkich poziomach dotyczące 
ewentualnego dodatkowego 
opodatkowania sektora finansowego, 
a w szczególności podatku od transakcji 
finansowych (PTF). Debaty te wynikają z 
chęci zapewnienia udziału sektora 
finansowego w pokrywaniu kosztów 
kryzysu oraz jego przyszłego
sprawiedliwego opodatkowania w 
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porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; uzupełnienia środków 
regulacyjnych mających na celu unikanie 
przyszłych kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych.

porównaniu z innymi sektorami;
zniechęcenia do podejmowania nadmiernie 
ryzykownych działań przez instytucje 
finansowe; ukrócenia spekulacji, 
zwłaszcza na rynku towarów, w celu 
ograniczenia nadmiernych wahań cen 
żywności oraz ich skutków dla 
bezpieczeństwa żywnościowego; 
uzupełnienia środków regulacyjnych 
mających na celu unikanie przyszłych 
kryzysów oraz wygenerowania 
dodatkowych dochodów dla budżetów 
ogólnych lub specjalnych celów 
politycznych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dochody z PFT, którego celem jest 
korzystniejsza dla społeczeństwa i 
sprawiedliwsza dystrybucja dóbr, powinny 
być uzupełnieniem zobowiązań 
dotyczących wartości krajowej pomocy na 
rzecz rozwoju na poziomie 0,7% DNB 
oraz powinny zostać przeznaczone na 
finansowanie dóbr publicznych, takich jak 
polityka Unii na rzecz rozwoju, 
ograniczenie ubóstwa oraz 
przeciwdziałanie zmianom klimatu w 
krajach rozwijających się. Te nowe 
dochody powinny w dużej mierze służyć 
na stałe tym celom.

Or. en

Poprawka 8
Charles Goerens, Louis Michel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dochody z PTF nie mogą być 
pretekstem do zlekceważenia zobowiązań 
dotyczących wartości krajowej pomocy na 
rzecz rozwoju na poziomie 0,7% DNB. Z 
tych dodatkowych środków należy 
finansować program szczytu 
klimatycznego w Kopenhadze oraz 
przeciwdziałanie zmianom klimatu w 
krajach rozwijających się.

Or. en

Poprawka 9
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dochody z PTF powinny stać się 
dodatkowym źródłem finansowania 
programów socjalnych dla krajów 
rozwijających się.

Or. en

Poprawka 10
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby opodatkowanie skupiało się na 
sektorze finansowym, a nie na 
obywatelach, i ponieważ zdecydowaną 

(12) Aby opodatkowanie skupiało się na 
sektorze finansowym, a nie na 
obywatelach, i ponieważ zdecydowaną 
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większość transakcji na rynkach 
finansowych realizują instytucje 
finansowe, podatek powinien być nałożony 
na te instytucje, bez względu na to, czy 
zawierają one transakcje we własnym 
imieniu, w imieniu innych podmiotów, na 
własny rachunek, czy na rachunek innych 
podmiotów.

większość transakcji na rynkach 
finansowych realizują instytucje 
finansowe, podatek powinien być nałożony 
na te instytucje, bez względu na to, czy 
zawierają one transakcje we własnym 
imieniu, w imieniu innych podmiotów, na 
własny rachunek, czy na rachunek innych 
podmiotów. Państwa członkowskie 
powinny szczególnie czuwać nad tym, by 
kwotą należną corocznie z tytułu PTF od 
instytucji finansowych nie zostali w 
sposób pośredni obciążeni obywatele, 
będący klientami tych instytucji.

Or. fr

Poprawka 11
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby umożliwić przyjęcie bardziej 
szczegółowych przepisów dotyczących 
określania, czy dana działalność finansowa 
stanowi istotną część działalności 
przedsiębiorstwa, tak aby przedsiębiorstwo 
mogło być uznane za instytucję finansową 
dla celów niniejszej dyrektywy, a także 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących ochrony przed oszustwami 
podatkowymi, unikaniem opodatkowania i 
nadużyciami, należy przekazać Komisji 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do ustalenia środków 
niezbędnych w tym celu. Jest szczególnie 
istotne, aby Komisja przeprowadziła 
odpowiednie konsultacje w czasie prac 
przygotowawczych, w tym na poziomie 
eksperckim. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić terminowe i odpowiednie 

(16) Aby umożliwić przyjęcie bardziej 
szczegółowych przepisów dotyczących 
określania, czy dana działalność finansowa 
stanowi istotną część działalności 
przedsiębiorstwa, tak aby przedsiębiorstwo 
mogło być uznane za instytucję finansową 
dla celów niniejszej dyrektywy, a także 
bardziej szczegółowych przepisów 
dotyczących ochrony przed oszustwami 
podatkowymi, unikaniem opodatkowania i 
nadużyciami, należy przekazać Komisji 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do ustalenia środków 
niezbędnych w tym celu. Jest szczególnie 
istotne, aby Komisja przeprowadziła 
odpowiednie konsultacje w czasie prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami, 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
zainteresowanymi stronami.
Przygotowując i opracowując akty 
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przekazanie właściwych dokumentów
Radzie.

delegowane, Komisja powinna zapewnić 
terminowe i odpowiednie przekazanie
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W przypadku, gdy do września 
2012 r. państwa UE-27 nie wypracują 
między sobą porozumienia, państwa 
członkowskie wyrażające chęć wdrożenia 
PTF powinny wystąpić z oficjalnym 
wnioskiem o podjęcie wzmocnionej 
współpracy na mocy art. 329 TFUE. 
Parlament Europejski powinien bez 
zwłoki wyrazić zgodę, pod warunkiem że 
zainteresowane państwa członkowskie 
zobowiążą się do przyjęcia, powołując się 
na art. 333 ust. 2 TFUE, decyzji o 
stanowieniu zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje
w odniesieniu do wszystkich transakcji 
finansowych, pod warunkiem że 
przynajmniej jedna strona transakcji 

2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje
w odniesieniu do wszystkich transakcji 
finansowych, łącznie z natychmiastowymi 
transakcjami walutowymi, pod warunkiem 
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została ustanowiona w państwie 
członkowskim i że stroną transakcji jest 
instytucja finansowa ustanowiona na 
terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innej osoby, lub też działająca 
w imieniu strony transakcji.

że przynajmniej jedna strona transakcji 
została ustanowiona w państwie 
członkowskim i że stroną transakcji jest 
instytucja finansowa ustanowiona na 
terytorium państwa członkowskiego, 
działająca na własny rachunek lub na 
rachunek innej osoby, lub też działająca 
w imieniu strony transakcji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzmocniona współpraca
W przypadku, gdy do września 2012 r. 
państwa UE-27 nie wypracują między 
sobą porozumienia, państwa członkowskie 
wyrażające chęć wdrożenia PTF wystąpią 
z oficjalnym wnioskiem o podjęcie 
wzmocnionej współpracy na mocy art. 329 
TFUE. Parlament Europejski bez zwłoki 
wyrazi zgodę, pod warunkiem że 
zainteresowane państwa członkowskie 
zobowiążą się do przyjęcia, powołując się 
na art. 333 ust. 2 TFUE, decyzji o 
stanowieniu zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.

Or. en

Poprawka 15
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat i po raz pierwszy do dnia 
31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawi 
Radzie sprawozdanie na temat 
zastosowania niniejszej dyrektywy i, w 
stosownym przypadku, wniosek dotyczący 
jej zmiany.

Co trzy lata i po raz pierwszy do dnia 
31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawi
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat zastosowania 
niniejszej dyrektywy i, w stosownym
przypadku, wniosek dotyczący jej zmiany.

Or. fr

Poprawka 16
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swoim sprawozdaniu Komisja 
przeanalizuje przynajmniej wpływ PTF na 
odpowiednie funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, rynków finansowych 
i gospodarki realnej, a także uwzględni 
postęp w opodatkowaniu sektora 
finansowego w kontekście 
międzynarodowym.

W swoim sprawozdaniu Komisja 
przeanalizuje przynajmniej wpływ PTF na 
odpowiednie funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, rynków finansowych 
i gospodarki realnej, na spekulacje 
podstawowymi towarami i produktami 
żywnościowymi oraz na walkę z rajami 
podatkowymi, a także uwzględni postęp 
w opodatkowaniu sektora finansowego 
w kontekście międzynarodowym.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Wykorzystanie dochodu jako zasobów 
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własnych w budżecie UE
Część dochodu z PFT w Unii powinna 
zostać wykorzystana jako zasoby własne w 
budżecie UE, zaś znaczny ich odsetek 
powinien zostać zainwestowany w 
finansowanie polityki Unii w dziedzinie 
współpracy na rzecz rozwoju oraz 
przeciwdziałania zmianom klimatu w 
krajach rozwijających się.

Or. en

Poprawka 18
Charles Goerens, Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Wykorzystanie dochodu jako zasobów 

własnych w budżecie UE
Część dochodu z PFT w Unii powinna 
zostać wykorzystana jako zasoby własne w 
budżecie UE, zaś znaczny ich odsetek 
powinien zostać zainwestowany w 
finansowanie przeciwdziałania zmianom 
klimatu w krajach rozwijających się.

Or. en


