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

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att stävja 
spekulation, särskilt på 
råvarumarknaderna, och därigenom 
begränsa svängningarna i priset på 
livsmedel och deras effekter på 
livsmedelssäkerheten, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden såsom finansieringen av 
kollektiva nyttigheter och unionens 
utvecklings- och biståndspolitik, särskilt 
för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 5
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
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eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att reglera 
spekulation på basprodukter och 
livsmedel, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden som t.ex. 
biståndspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Charles Goerens, Louis Michel

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska 
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden, att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

(1) Den senaste tidens finansiella kris har 
lett till diskussioner på alla nivåer om en 
eventuell ytterligare skatt på finanssektorn 
och i synnerhet en skatt på finansiella 
transaktioner. Dessa diskussioner härrör 
från en önskan att finanssektorn ska bidra 
till att täcka kostnaderna för krisen och ska
beskattas på ett rättvist sätt jämfört med 
andra sektorer i framtiden. att avskräcka 
finansinstituten från att bedriva överdrivet 
riskabel verksamhet, att stävja 
spekulation, särskilt på 
råvarumarknaderna, och därigenom 
begränsa svängningarna i priset på 
livsmedel och deras effekter på 
livsmedelssäkerheten, att komplettera de 
regleringsåtgärder som syftar till att 
undvika framtida kriser och att generera 
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ytterligare inkomster till de allmänna 
budgetarna eller för särskilda 
politikområden.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inkomsterna från skatten på 
finansiella transaktioner, vars syfte är en 
mer social och rättvis omfördelning av 
förmögenheten, bör läggas till åtagandet 
på nationellt utvecklingsstöd på 
0,7 procent av BNI och användas till att 
finansiera kollektiva nyttigheter som 
unionens utvecklings- och biståndspolitik, 
fattigdomsminskning och bekämpning av 
klimatförändringar i utvecklingsländerna. 
Dessa mål bör förbli en grundläggande 
del av denna nya inkomst.

Or. en

Ändringsförslag 8
Charles Goerens, Louis Michel

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inkomsterna från skatten på 
finansiella transaktioner får inte 
användas så att från det nationella målet 
för utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
BNI ignoreras. Köpenhamnsagendan och 
bekämpningen av klimatförändringarna i 
utvecklingsländerna måste finansieras 
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med hjälp av dessa extramedel.

Or. en

Ändringsförslag 9
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inkomsterna från skatten på 
finansiella transaktioner bör ge 
utvecklingsländerna mer extra inkomster 
för att finansiera sociala program.

Or. en

Ändringsförslag 10
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att beskattningen ska inriktas på 
finanssektorn i sig snarare än 
privatpersoner och eftersom finansinstitut 
utför den stora majoriteten av transaktioner 
på finansmarknaderna, bör skatten 
tillämpas på finansinstitut, oavsett om de 
handlar i eget namn, i andra personers 
namn, för egen räkning eller för andra 
personers räkning.

(12) För att beskattningen ska inriktas på 
finanssektorn i sig snarare än 
privatpersoner och eftersom finansinstitut 
utför den stora majoriteten av transaktioner 
på finansmarknaderna, bör skatten 
tillämpas på finansinstitut, oavsett om de 
handlar i eget namn, i andra personers 
namn, för egen räkning eller för andra 
personers räkning. Medlemsstaterna bör 
särskilt se till att detta belopp, som 
finansföretagen varje år ska betala med 
anledning av skatten på finansiella 
transaktioner, inte vältras över på 
medborgarna eller finansföretagens 
kunder.

Or. fr



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

SV

Ändringsförslag 11
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En befogenhet att anta akter enligt 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen så att den kan anta närmare 
bestämmelser för fastställande av huruvida 
viss finansiell verksamhet utgör en 
väsentlig andel av ett företags verksamhet, 
så att företaget kan betraktas som ett 
finansinstitut enligt detta direktiv, samt 
närmare bestämmelser om skydd mot 
skatteundandragande, skatteflykt och 
missbruk. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen utför adekvata samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
på expertnivå. När kommissionen utarbetar 
och upprättar delegerade akter bör den se 
till att de relevanta dokumenten översänds 
till rådet i rätt tid och på lämpligt sätt.

(16) En befogenhet att anta akter enligt 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen så att den kan anta närmare 
bestämmelser för fastställande av huruvida 
viss finansiell verksamhet utgör en 
väsentlig andel av ett företags verksamhet, 
så att företaget kan betraktas som ett 
finansinstitut enligt detta direktiv, samt 
närmare bestämmelser om skydd mot 
skatteundandragande, skatteflykt och 
missbruk. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen utför adekvata samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
på expertnivå, med frivilligorganisationer 
och andra aktörer. När kommissionen 
utarbetar och upprättar delegerade akter 
bör den se till att de relevanta dokumenten 
översänds till Europaparlamentet och 
rådet i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Om ingen överenskommelse ingås 
mellan EU:s 27 medlemsstater före 
september 2012 bör de medlemsstater som 
är villiga att genomföra skatten på 
finansiella transaktioner gå före och 
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formellt begära fördjupat samarbete 
enligt artikel 329 i EUF-fördraget. 
Europaparlamentet bör ge sitt 
medgivande utan dröjsmål på villkor att 
medlemsstaterna i fråga åtar sig att 
åberopa artikel 333.2  i EUF-fördraget för 
att anta beslut, där det anges att de ska 
agera i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner, om minst en part i 
transaktionen är etablerad i en medlemsstat 
och ett på en medlemsstats territorium 
etablerat finansinstitut är part i 
transaktionen, där finansinstitutet agerar 
antingen för egen räkning eller för en 
annan persons räkning eller agerar i namn 
av en part i transaktionen.

2. Detta direktiv ska tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner, inklusive 
avistatransaktioner, om minst en part i 
transaktionen är etablerad i en medlemsstat 
och ett på en medlemsstats territorium 
etablerat finansinstitut är part i 
transaktionen, där finansinstitutet agerar 
antingen för egen räkning eller för en 
annan persons räkning eller agerar i namn 
av en part i transaktionen.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fördjupat samarbete
Om ingen överenskommelse ingås mellan 
EU:s 27 medlemsstater före september 
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2012 ska de medlemsstater som är villiga 
att genomföra skatten på finansiella 
transaktioner gå före och formellt begära 
fördjupat samarbete enligt artikel 329 i 
EUF-fördraget. Europaparlamentet ska 
ge sitt medgivande utan dröjsmål på 
villkor att medlemsstaterna i fråga åtar 
sig att åberopa artikel 333.2  i 
EUF-fördraget för att anta beslut, där det 
anges att de ska agera i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 15
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart femte år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv och, vid 
behov, ett förslag till ändring av direktivet.

Vart tredje år och för första gången den 
31 december 2016 ska kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om tillämpningen av detta 
direktiv och, vid behov, ett förslag till 
ändring av direktivet.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna rapport ska kommissionen 
åtminstone granska skattens effekter för 
den inre marknadens, finansmarknadernas 
och den reala ekonomins funktion, samt 
beakta hur frågan om beskattning av 

I denna rapport ska kommissionen 
åtminstone granska skattens effekter för 
den inre marknadens, finansmarknadernas 
och den reala ekonomins funktion, för 
spekulation på basprodukter och 
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finanssektorn utvecklats på internationell 
nivå.

livsmedelsprodukter, och bekämpningen 
av skatteparadis, samt beakta hur frågan 
om beskattning av finanssektorn utvecklats 
på internationell nivå.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Användningen av inkomster som egna 

medel för EU-budgeten
En del av inkomsterna från skatten på 
finansiella transaktioner i EU bör
användas som egna medel för 
EU-budgeten, och en stor andel av dessa 
medel bör anslås till finansieringen av 
åtgärder inom ramen för unionens 
utvecklings- och biståndssamarbete och 
bekämpningen av klimatförändringar i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Charles Goerens, Louis Michel

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 a
Användningen av inkomster som egna 

medel för EU-budgeten
En del av inkomsterna från skatten på 
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finansiella transaktioner i EU bör
användas som egna medel för 
EU-budgeten, och en stor andel av dessa 
medel bör anslås till finansieringen av 
bekämpningen av klimatförändringar i 
utvecklingsländerna.

Or. en


