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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za razvoj

2011/0261(CNS)

9.3.2012

PREDLOGI SPREMEMB
4–18

Osnutek mnenja
Ricardo Cortés Lastra
(PE480.643v01-00)

o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in 
spremembi Direktive 2008/7/ES

Predlog direktive
(COM(2011)0594 – C7-0000/2011 – 2011/0261(CNS))



PE485.838v01-00 2/10 AM\895189SL.doc

SL

AM_Com_LegOpinion



AM\895189SL.doc 3/10 PE485.838v01-00

SL

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
dopolnijo ureditveni ukrepi za 
preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik.

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju,
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
omejijo špekulacije, zlasti na blagovnih 
borzah, in s tem nihanje cen hrane in 
njegovi vplivi na zanesljivo preskrbo s 
hrano, pa tudi odpravijo spodbude za 
preveč tvegane dejavnosti finančnih 
institucij; da se dopolnijo ureditveni ukrepi 
za preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik, kot 
je financiranje javnih dobrin in razvojnih 
politik Unije, predvsem za doseganje 
razvojnih ciljev tisočletja.

Or. en

Predlog spremembe 5
Philippe Boulland

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
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sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
dopolnijo ureditveni ukrepi za 
preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik.

sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
omejijo špekulacije z osnovnimi 
dobrinami in hrano, dopolnijo ureditveni 
ukrepi za preprečevanje prihodnjih kriz in 
da se ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik, na 
primer razvojne pomoči.

Or. fr

Predlog spremembe 6
Charles Goerens, Louis Michel

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
dopolnijo ureditveni ukrepi za 
preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik.

(1) Zaradi nedavne finančne krize se na 
vseh ravneh razpravlja o možnem 
dodatnem davku v finančnem sektorju in 
zlasti davku na finančne transakcije. To 
razpravo je spodbudilo prizadevanje za 
zagotovitev, da bi finančni sektor prispeval 
sredstva za kritje stroškov zaradi krize in 
da bi bil v prihodnje ta sektor primerno 
obdavčen glede na druge sektorje; da se 
odpravijo spodbude za preveč tvegane 
dejavnosti finančnih institucij; da se 
omejijo špekulacije, zlasti na blagovnih 
borzah, in s tem nihanje cen hrane in 
njegovi vplivi na zanesljivo preskrbo s 
hrano, ter dopolnijo ureditveni ukrepi za 
preprečevanje prihodnjih kriz in da se 
ustvarijo dodatni prihodki za splošne 
proračune ali namene posebnih politik.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prihodke od davka na finančne 
transakcije, katerega cilj je bolj socialna 
in poštena prerazdelitev bogastva, bi bilo 
treba poleg nacionalnih zavez 0,7 % BNP 
za razvojno pomoč nameniti financiranju 
javnih dobrin, kot so razvojne politike 
Unije, zmanjševanje revščine in boj proti 
podnebnim spremembam v državah v 
razvoju. Ti cilji bi morali ostati bistven 
sestavni del tega novega prihodkovnega 
vira.

Or. en

Predlog spremembe 8
Charles Goerens, Louis Michel

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prihodkov od davka na finančne 
transakcije se ne sme uporabiti za 
opustitev nacionalnih zavez glede 0,7 % 
BNP za razvojno pomoč – iz teh dodatnih 
sredstev se morata namreč financirati 
köbenhavnski program in boj proti 
podnebnih spremembam v državah v 
razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 9
Gay Mitchell
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Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prihodki od davka na finančne 
transakcije bi morali državam v razvoju 
zagotoviti dodatne prihodke za 
financiranje socialnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 10
Philippe Boulland

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se obdavčitev določi zlasti za sam 
finančni sektor in ne za državljane in ker 
finančne institucije izvedejo veliko večino
transakcij na finančnih trgih, se mora 
davek uporabljati za navedene institucije 
ne glede na to, ali trgujejo v svojem imenu, 
v imenu drugih oseb, za lasten račun ali za 
račun drugih oseb.

(12) Da se obdavčitev določi zlasti za sam 
finančni sektor in ne za državljane in ker 
finančne institucije izvedejo veliko večino 
transakcij na finančnih trgih, se mora 
davek uporabljati za navedene institucije 
ne glede na to, ali trgujejo v svojem imenu, 
v imenu drugih oseb, za lasten račun ali za 
račun drugih oseb. Države članice bi 
morale biti še posebej pozorne, da letni 
znesek davka na finančne transakcije, ki 
ga morajo plačati finančne instuticije, ne 
bi obremenjeval državljanov, ki so stranke 
teh institucij.

Or. fr

Predlog spremembe 11
Philippe Boulland

Predlog direktive
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da se zagotovi sprejetje natančnejših 
pravil za določitev, ali dane finančne 
dejavnosti pomenijo znatno delo dejavnosti 
podjetja, tako da se lahko to podjetje šteje 
za finančno institucijo za namene te 
direktive, ter natančnejših pravil glede 
varstva pred davčno utajo, izogibanjem 
davkom in zlorabo na področju davkov, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določanjem potrebnih ukrepov. Zlasti je
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
pravočasno in ustrezno predložitev 
pomembnih dokumentov Svetu.

(16) Da se zagotovi sprejetje natančnejših 
pravil za določitev, ali dane finančne 
dejavnosti pomenijo znatno delo dejavnosti 
podjetja, tako da se lahko to podjetje šteje 
za finančno institucijo za namene te 
direktive, ter natančnejših pravil glede 
varstva pred davčno utajo, izogibanjem 
davkom in zlorabo na področju davkov, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določanjem potrebnih ukrepov. Zlasti 
pomembno je, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, 
nevladnih organizacij in drugih 
zainteresiranih strani. Komisija pri 
pripravi in sestavi delegiranih aktov 
zagotovi hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Če do septembra 2012 ne bo dosežen 
dogovor, bi morale države članice, ki 
želijo uvesti davek na finančne 
transakcije, nadaljevati z uradnim 
zaprosilom za okrepljeno sodelovanje po
členu 329 PDEU. Evropski parlament bi 
moral hitro izreči soglasje, pod pogojem, 
da se zadevne države članice s 
sklicevanjem na člen 333(2) PDEU 
obvežejo k sprejetju odločitve, da bodo 
ukrepale po rednem zakonodajnem 
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postopku.

Or. en

Predlog spremembe 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se uporablja za vse finančne 
transakcije, če je vsaj ena stranka v 
transakciji ustanovljena v državi članici ter 
je finančna institucija, ustanovljena na 
ozemlju države članice, stranka v 
transakciji, ki deluje za svoj račun ali za 
račun druge osebe ali deluje v imenu 
stranke v transakciji.

2. Ta direktiva se uporablja za vse finančne 
transakcije, tudi promptne valutne 
transakcije, če je vsaj ena stranka v 
transakciji ustanovljena v državi članici ter 
je finančna institucija, ustanovljena na 
ozemlju države članice, stranka v 
transakciji, ki deluje za svoj račun ali za 
račun druge osebe ali deluje v imenu 
stranke v transakciji.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okrepljeno sodelovanje
Če do septembra 2012 ne bo dosežen 
dogovor, države članice, ki želijo uvesti 
davek na finančne transakcije, 
nadaljujejo z uradnim zaprosilom za 
okrepljeno sodelovanje po členu 329 
PDEU. Evropski parlament hitro izreče 
soglasje, pod pogojem, da se zadevne 
države članice s sklicevanjem na člen 
333(2) PDEU obvežejo k sprejetju 
odločitve, da bodo ukrepale po rednem 
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zakonodajnem postopku.

Or. en

Predlog spremembe 15
Philippe Boulland

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija vsakih pet let in prvič do
31. decembra 2016 Svetu predloži poročilo 
o uporabi te direktive in, kjer je primerno,
predlog za njeno spremembo.

Komisija vsaka tri leta in prvič do 
31. decembra 2016 Svetu in Evropskemu 
parlamentu predloži poročilo o uporabi te 
direktive in po potrebi predlog za njeno 
spremembo.

Or. fr

Predlog spremembe 16
Philippe Boulland

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V navedenem poročilu Komisija vsaj 
preuči vpliv davka na finančne transakcije 
na pravilno delovanje notranjega trga, 
finančnih trgov in realnega gospodarstva 
ter upošteva napredek na področju 
obdavčevanja finančnega sektorja na 
mednarodni ravni.

V navedenem poročilu Komisija vsaj 
preuči vpliv davka na finančne transakcije 
na pravilno delovanje notranjega trga, 
finančnih trgov in realnega gospodarstva, 
na špekulacije z osnovnimi dobrinami in 
hrano, pa tudi na boj proti davčnim 
oazam, ter upošteva napredek na področju 
obdavčevanja finančnega sektorja na 
mednarodni ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes
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Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 a
Uporaba prihodka kot lastnega vira 

proračuna EU
Del prihodka od davka na finančne 
transakcije bi bilo treba uporabiti kot 
lastni vir proračuna EU, od katerega bi se 
večji delež namenil financiranju politik 
Unije na področju razvojnega sodelovanja 
ter boju proti podnebnim spremembam v 
državah v razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 18
Charles Goerens, Louis Michel

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 a
Uporaba prihodka kot lastnega vira 

proračuna EU
Del prihodka od davka na finančne 
transakcije bi bilo treba uporabiti kot 
lastni vir proračuna EU, od katerega bi se 
večji delež namenil financiranju boja 
proti podnebnim spremembam v državah v 
razvoju.

Or. en


