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

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și, în special, a unei 
taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei și că este 
impozitat la un nivel echitabil față de alte 
sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice.

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și, în special, a unei 
taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei și că este 
impozitat la un nivel echitabil față de alte 
sectoare; de a reduce speculațiile, în 
special pe piețele produselor de bază, 
limitând astfel volatilitatea prețurilor 
alimentelor și impactul său negativ 
asupra siguranței alimentare; de a 
contrastimula activitățile prea riscante 
practicate de instituțiile financiare; de a 
completa măsurile de reglementare 
destinate să contribuie la evitarea unor 
crize viitoare și de a genera venituri 
suplimentare pentru finanțarea bugetelor 
generale sau a scopurilor politicilor 
specifice, precum finanțarea bunurilor 
publice și a politicilor de dezvoltare ale 
Uniunii, în special pentru realizarea 
ODM.

Or. en

Amendamentul 5
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
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posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și, în special, a unei 
taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei și că este 
impozitat la un nivel echitabil față de alte 
sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice.

posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și, în special, a unei 
taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei și că este 
impozitat la un nivel echitabil față de alte 
sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a reglementa speculațiile 
privind produsele de bază și produsele 
alimentare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice, 
precum politica de ajutor pentru 
dezvoltare.

Or. fr

Amendamentul 6
Charles Goerens, Louis Michel

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și, în special, a unei 
taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei și că este 
impozitat la un nivel echitabil față de alte 
sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice.

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și, în special, a unei 
taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei și că este 
impozitat la un nivel echitabil față de alte 
sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a reduce speculațiile, în 
special pe piețele produselor de bază, 
limitând astfel volatilitatea prețurilor 
alimentelor și impactul său negativ 
asupra siguranței alimentare; de a 
completa măsurile de reglementare 



AM\895189RO.doc 5/11 PE485.838v01-00

RO

destinate să contribuie la evitarea unor 
crize viitoare și de a genera venituri 
suplimentare pentru finanțarea bugetelor 
generale sau a scopurilor politicilor 
specifice.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Veniturile provenite din TTF, al cărei 
obiectiv este o redistribuire mai echitabilă 
și pe criterii sociale a averilor, ar trebui să 
fie suplimentare angajamentelor privind 
ajutoarele naționale pentru dezvoltare 
reprezentând 0,7 % din VNB și ar trebui 
alocate pentru finanțarea bunurilor 
publice, precum politicile de dezvoltare 
ale Uniunii, reducerea sărăciei și lupta 
împotriva schimbărilor climatice în țările 
în curs de dezvoltare. Aceste obiective ar 
trebui să constituie în continuare o parte 
esențială a acestor venituri noi.

Or. en

Amendamentul 8
Charles Goerens, Louis Michel

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Veniturile provenite din TTF nu 
trebui utilizate pentru a neglija 
angajamentele privind ajutoarele 
naționale pentru dezvoltare reprezentând 
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0,7% din VNB; Agenda de la Copenhaga 
și lupta împotriva schimbărilor climatice
în țările în curs de dezvoltare trebuie 
finanțate de aceste mijloace suplimentare.

Or. en

Amendamentul 9
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Veniturile provenite din TTF ar 
trebui să furnizeze țărilor în curs de 
dezvoltare venituri suplimentare pentru 
finanțarea programelor sociale.

Or. en

Amendamentul 10
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a concentra impozitarea asupra 
sectorului financiar în sine, și nu asupra 
cetățenilor și pentru că instituțiile 
financiare execută marea majoritate a 
tranzacțiilor de pe piețele financiare, taxa 
trebuie să se aplice acestor instituții, 
indiferent dacă tranzacțiile sunt derulate în 
nume propriu, în numele altor persoane, pe 
cont propriu sau în contul altor persoane.

(12) Pentru a concentra impozitarea asupra 
sectorului financiar în sine, și nu asupra 
cetățenilor și pentru că instituțiile 
financiare execută marea majoritate a 
tranzacțiilor de pe piețele financiare, taxa 
trebuie să se aplice acestor instituții, 
indiferent dacă tranzacțiile sunt derulate în 
nume propriu, în numele altor persoane, pe 
cont propriu sau în contul altor persoane. 
Statele membre ar trebui să se asigure în 
special că sumele datorate anual pentru 
TTF de către instituțiile financiare nu 
afectează indirect cetățenii care sunt 
clienți ai respectivelor instituții.
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Amendamentul 11
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a permite adoptarea unor reguli 
mai detaliate prin care să se stabilească 
dacă anumite activități financiare constituie 
o parte semnificativă a activității societății 
respective și, în consecință, dacă societatea 
poate fi considerată o instituție financiară 
în sensul prezentei directive, a unor reguli 
mai detaliate pentru protecția împotriva 
fraudei, evaziunii și abuzului, competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
formularea măsurilor necesare în acest 
sens. Este deosebit de importantă realizarea 
de către Comisie a unor consultări adecvate 
în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea promptă și adecvată 
a documentelor relevante către Consiliu.

(16) Pentru a permite adoptarea unor reguli 
mai detaliate prin care să se stabilească 
dacă anumite activități financiare constituie 
o parte semnificativă a activității societății 
respective și, în consecință, dacă societatea 
poate fi considerată o instituție financiară 
în sensul prezentei directive, a unor reguli 
mai detaliate pentru protecția împotriva 
fraudei, evaziunii și abuzului, competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
formularea măsurilor necesare în acest 
sens. Este deosebit de importantă realizarea 
de către Comisie a unor consultări adecvate 
în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți, de ONG-uri și de alte părți 
interesate. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea promptă și adecvată 
a documentelor relevante către
Parlamentul European și către Consiliu.

Or. fr

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

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În cazul în care până în 
septembrie 2012 UE-27 nu ajunge la un 
acord, statele membre care doresc să 
implementeze TTF ar trebui să realizeze 
acest lucru solicitând în mod oficial o 
cooperare consolidată în temeiul 
articolului 329 din TFUE. PE ar trebui să 
își dea aprobarea fără întârziere, cu 
condiția ca statele membre în cauză să se 
angajeze să invoce articolul 333 alineatul 
(2) din TFUE pentru a adopta o decizie 
conform căreia acestea vor acționa în 
temeiul procedurii legislative ordinare.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică tuturor 
tranzacțiilor financiare, cu condiția ca 
măcar una din părțile la tranzacție să fie 
stabilită într-un stat membru și ca o 
instituție financiară stabilită pe teritoriul 
unui stat membru să fie parte la tranzacție, 
acționând fie în nume propriu sau pe seama 
unei alte persoane, fie în numele unei părți 
la tranzacție.

(2) Prezenta directivă se aplică tuturor 
tranzacțiilor financiare, inclusiv 
tranzacțiile de schimb valutar cu 
decontare la vedere, cu condiția ca măcar 
una din părțile la tranzacție să fie stabilită 
într-un stat membru și ca o instituție 
financiară stabilită pe teritoriul unui stat 
membru să fie parte la tranzacție, acționând 
fie în nume propriu sau pe seama unei alte 
persoane, fie în numele unei părți la 
tranzacție.

Or. en

Amendamentul 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperare consolidată
În cazul în care până în septembrie 2012 
UE-27 nu ajunge la un acord, statele 
membre care doresc să implementeze TTF 
realizează acest lucru solicitând în mod 
oficial o cooperare consolidată în temeiul 
articolului 329 din TFUE. PE își dă 
aprobarea fără întârziere, cu condiția ca 
statele membre în cauză să se angajeze să 
invoce articolul 333 alineatul (2) din 
TFUE pentru a adopta o decizie conform 
căreia acestea vor acționa în temeiul 
procedurii legislative ordinare.

Or. en

Amendamentul 15
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Consiliului un raport privind 
aplicarea prezentei directive și, dacă este 
cazul, o propunere de modificare a 
acesteia.

O dată la trei ani și, pentru prima dată, 
până la 31 decembrie 2016, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentei directive și, dacă este cazul, o 
propunere de modificare a acesteia.

Or. fr

Amendamentul 16
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul (2)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest raport, Comisia trebuie, cel puțin, 
să examineze impactul TTF asupra bunei 
funcționări a pieței interne, asupra piețelor 
financiare și economiei reale și să țină 
seama de progresele făcute în materie de 
impozitare a sectorului financiar în context 
internațional.

În acest raport, Comisia trebuie, cel puțin, 
să examineze impactul TTF asupra bunei 
funcționări a pieței interne, asupra piețelor 
financiare și economiei reale, asupra
speculațiilor privind produsele de bază și 
produsele alimentare și asupra luptei 
împotriva paradisurilor fiscale și să țină 
seama de progresele făcute în materie de 
impozitare a sectorului financiar în context 
internațional.

Or. fr

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

Propunere de directivă
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Utilizarea veniturilor drept resurse proprii 

ale bugetului UE
O parte din veniturile provenite din TTF 
în cadrul Uniunii ar trebui utilizată drept 
resurse proprii ale bugetului UE, din care 
un procent semnificativ ar trebui investit 
în finanțarea politicilor de cooperare 
pentru dezvoltare ale Uniunii și a luptei 
împotriva schimbărilor climatice în țările 
în curs de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 18
Charles Goerens, Louis Michel

Propunere de directivă
Articolul 17a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Utilizarea veniturilor drept resurse proprii 

ale bugetului UE
O parte din veniturile provenite din TTF 
în cadrul Uniunii ar trebui utilizată drept 
resurse proprii ale bugetului UE, din care 
un procent semnificativ ar trebui investit 
în finanțarea luptei împotriva 
schimbărilor climatice în țările în curs de 
dezvoltare.

Or. en


