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Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja 
direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0594),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0355/2011),

– ottaa huomioon Kyproksen parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat 
perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen tai erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin.

(1) Viimeisin finanssikriisi on saanut 
kaikilla tasoilla aikaan keskustelua 
finanssialalla mahdollisesti kannettavasta 
lisäverosta ja erityisesti 
finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on 
halu saada finanssiala osallistumaan kriisin 
kustannusten kattamiseen, muuttaa 
finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi 
verrattuna muihin aloihin, estää 
finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, 
johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää 
tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä 
sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja 
julkiseen talouteen muun muassa julkisen 
talouden vakauttamisen tukemiseksi tai 
etenkin sellaisiin erityisiin 
toimenpidetarkoituksiin, joilla edistetään 
kasvua.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kun otetaan huomioon nykyinen 
vakava finanssikriisi ja etenkin unionin 
matalat kasvuennusteet, 
finanssitransaktiovero voisi vaikuttaa 
myönteisesti keskipitkän ja pitkän 
aikavälin kasvunäkymiin seuraavasti:
(a) vähentämällä tuotantoon 
liittymättömien transaktioiden suhteetonta 
osuutta ja vähentämällä siten 
huomattavasti tulevien järjestelmäkriisien 
vaaraa ja tällaisten kriisien vakavia 
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kasvuun kohdistuvia kustannuksia; 
(b) siirtämällä verorasituksen työn ja 
tuotantoinvestointien verotuksesta 
sellaisen finanssitoiminnan verotukseen, 
jolla on vakavia ulkoisvaikutuksia 
reaalitalouteen; 
(c) tuomalla lisätuloja julkisten menojen 
rahoittamiseksi ja tukemalla matalampaa 
tuloverotusta, mitä tarvitaan kysynnän ja 
kulutuksen edistämiseen ja siten kasvun 
edistämiseen.

Or. en

Perustelu

Hiljattain julkaistujen tutkimusten mukaan finanssitransaktioveron käyttöönotto vaikuttaa 
BKT:n tasoon todennäköisesti vähintään +0,25 prosenttia. Lisäksi finanssitransaktiovero 
aiheuttaisi eniten kustannuksia muun muassa riskirahastoja ja huippunopeaa 
algoritmikauppaa harjoittaville lyhyen aikavälin keinottelijoille. Finanssitransaktiovero 
estäisi siten lyhyen aikavälin keinottelua muttei pitkän aikavälin investointeja. 
Finanssitransaktioveron avulla saataisiin myös lisätuloja. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Finanssitransaktiovero vastaisi 
parhaiten kahteen tavoitteeseensa (tuottaa 
lisätuloja muihin aloihin verrattuna 
tasapuolisemman verotuksen avulla ja 
vähentää nykyisessä 
finanssijärjestelmässä liiallista ja 
haitallista keinottelua), jos se pantaisiin 
täytäntöön maailmanlaajuisesti. 
Oikeudellisesti sitova kansainvälinen 
sopimus kuitenkin puuttuu, joten unionin, 
joka muodostaa maailman suurimmat 
finanssipalvelujen markkinat, on otettava 
johtoasema ja koordinoitava, otettava 
käyttöön ja pantava täytäntöön hyvin 
suunniteltu finanssitransaktiovero, joka 
parantaa edellytyksiä kansainvälisen 
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sopimuksen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Maailmanlaajuinen vero olisi parempi ratkaisu, mutta näyttämällä esimerkkiä Eurooppa 
antaa muille vahvan poliittisen yllykkeen seurata perässä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämä direktiivi olisi pantava 
täytäntöön unionin tasolla, mikä on 
niiden jäsenvaltioiden sitoumusten 
mukaista, jotka koskevat 
sisämarkkinoiden yhdentymisen esteiden 
poistamista ja yhdentymisen edistämistä, 
ja kuten korostetaan komission 
13 päivänä huhtikuuta 2011 antamassa 
tiedonannossa "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun 
vauhdittamiseksi ja luottamuksen 
lisäämiseksi – 'Yhdessä uuteen 
kasvuun'". Prosessin nopeuttamiseksi 
jotkin jäsenvaltiot voisivat kuitenkin 
hyväksyä tämän direktiivin säännökset 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 329 artiklassa tarkoitetun 
tiiviimmän yhteistyön nojalla.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 326–334 artiklassa tarkoitettu tiiviimpi 
yhteistyö on perusteltu vaihtoehto prosessin vauhdittamiseksi. 
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Tässä direktiivissä ei käsitellä 
finanssitransaktioverosta saatavien 
tulojen hallinnointia. Kun otetaan
huomioon komission ehdotus neuvoston 
asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta ja erityisesti unionin omia 
varoja koskevat säännökset, voidaan 
kuitenkin olettaa, että osa 
finanssitransaktioveron tuloista voitaisiin 
hallinnoida unionin tasolla joko unionin 
omien varojen osana tai suoraan 
sidottuna tiettyihin unionin politiikkoihin 
ja julkishyödykkeisiin, kuten kehitysavun 
tavoitteiden, ilmastonmuutoksen 
torjumisen, kestävän kehityksen ja 
unionin hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoittamiseen. Alustavien arvioiden 
mukaan ja markkinareaktioista riippuen 
finanssitransaktioveron tulot voivat olla 
57 miljardia euroa vuodessa, jos se 
pannaan täytäntöön unionin tasolla.

Or. en

Perustelu

Finanssitransaktioveron varojen hallinnointia olisi käsiteltävä monivuotista rahoituskehystä 
2014–2020 koskevan ehdotuksen yhteydessä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin 
finanssitransaktioihin edellyttäen, että
vähintään yksi transaktion osapuolista on 

2. Tätä direktiiviä on sovellettava 
3 artiklan mukaisesti kaikkiin 
finanssitransaktioihin seuraavin 
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sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion 
osapuolena on jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii 
joko omaan tai toisen henkilön lukuun 
taikka transaktion osapuolen nimissä.

edellytyksin:

(a) vähintään yksi transaktion osapuolista 
on sijoittautunut jäsenvaltioon ja 
transaktion osapuolena on jäsenvaltion 
alueelle sijoittautunut finanssilaitos, joka 
toimii joko omaan tai toisen henkilön 
lukuun taikka transaktion osapuolen 
nimissä; tai

(b) transaktioon liittyvän rahoitusvälineen 
on laskenut liikkeeseen oikeushenkilö, 
jonka päätoimipaikka on Euroopan 
unionissa.

Or. en

Perustelu

Kotipaikkaa ja liikkeeseenlaskua koskevien periaatteiden yhdistelmällä voitaisiin varmistaa, 
että finanssitransaktiovero kattaa kaikki transaktiot ja kaikki toimijat.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) se on sellaisen finanssitransaktion 
osapuolena, johon liittyvä rahoitusväline 
on laskettu liikkeeseen jäsenvaltion tai 
unionin alueella.

Or. en

Perustelu

Tämän lisäehdon avulla voitaisiin varmistaa, että finanssitransaktiovero voidaan kerätä myös 
liikkeeseenlaskua koskevan periaatteen perusteella.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Liikkeeseenlasku

1. Tämän direktiivin soveltamiseksi 
rahoitusvälineen katsotaan olevan 
laskettu liikkeeseen jäsenvaltion tai 
unionin alueella, jos sen on laskenut 
liikkeeseen oikeushenkilö, jonka 
päätoimipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa.
2. Johdannaissopimusten kohdalla 
jäsenvaltion tai unionin alueella 
tapahtuvaa liikkeeseenlaskua koskeva 
ehto täyttyy, kun referenssivälineen tai 
suojattavan välineen on laskenut 
liikkeeseen oikeushenkilö, jonka 
päätoimipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa.
3. Strukturoitujen tuotteiden kohdalla 
jäsenvaltion tai unionin alueella 
tapahtuvaa liikkeeseenlaskua koskeva 
ehto täyttyy, kun strukturoitu tuote 
perustuu merkittävään osuuteen 
omaisuuseristä tai rahoitusvälineistä ja 
johdannaissopimuksista, joiden 
referenssivälineet on laskenut liikkeeseen 
oikeushenkilö, jonka päätoimipaikka on 
jossakin jäsenvaltiossa, tai kun sen 
vakuutena on tällainen osuus. 

Or. en

Perustelu

Tässä uudessa artiklassa määritellään rahoitusvälineitä, johdannaissopimuksia ja 
strukturoituja tuotteita koskevan liikkeeseenlaskun käsite.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Omistusoikeuden siirto

1. Finanssitransaktio, jonka yhteydessä ei 
ole maksettu finanssitransaktioveroa, 
katsotaan oikeudellisesti 
toteuttamiskelvottomaksi eikä se johda 
suojattavan välineen omistusoikeuden 
siirtoon. 
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
finanssitransaktio ei sovellu 
keskusselvitykseen OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä ... annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o .../2012 [Euroopan 
markkinarakenneasetus] säännösten 
perusteella eikä sillä voida täyttää 
luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä 
koskevista vakavaraisuusvaatimuksista ... 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 
[CRD IV] vakavaraisuusvaatimuksia.
3. Jos käytössä on automaattinen 
sähköinen maksujärjestelmä, 
jäsenvaltioiden veroviranomaiset voivat 
ottaa käyttöön automaattisen sähköisen 
järjestelmän veron perimistä ja 
omistusoikeuden siirtoa koskevia 
todistuksia varten riippumatta siitä, 
osallistuuko niihin 
maksuselvitysosapuolia.

Or. en

Perustelu

Jotta veronkiertoa koskevaa riskiä voidaan vähentää, finanssitransaktioveroon olisi 
sisällytettävä järjestelmä, jolla varmistetaan, että rahoitusvälineen ostoa tai myyntiä koskevat 
sopimukset katsotaan toteuttamiskelvottomiksi, jos veroa ei ole maksettu. Tämän järjestelmän 
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perusteella rahoitusväline, josta ei ole maksettu veroa, ei sovellu keskusselvitykseen, mikä 
aiheuttaisi veronkiertäjälle moninkertaisesti suuremmat kustannukset kuin veron 
maksaminen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Finanssitransaktio, jonka yhteydessä 
ei ole maksettu finanssitransaktioveroa, 
katsotaan oikeudellisesti 
toteuttamiskelvottomaksi eikä se johda 
suojattavan omaisuuserän 
omistusoikeuden siirtoon.

Or. en

Perustelu

Jotta veronkiertoa koskevaa riskiä voidaan vähentää, finanssitransaktioveroon olisi 
sisällytettävä järjestelmä, jolla varmistetaan, että rahoitusvälineen ostoa tai myyntiä koskevat 
sopimukset katsotaan toteuttamiskelvottomiksi, jos veroa ei ole maksettu. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden verohallinnoille on 
tarjottava riittävät ja asiaankuuluvat 
henkilöresurssit ja tekniset välineet, jotta 
ne voivat sopeutua tämän direktiivin 
säännöksiin ja erityisesti osallistua 
3 kohdassa tarkoitettuun hallinnolliseen 
yhteistyöhön. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä virkamiesten koulutuksen 
tarjoamiseen.

Or. en
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Perustelu

Veroviranomaisten käyttöön olisi annettava riittävästi henkilöstöä ja teknisiä resursseja, jotta 
ne voivat selviytyä näistä uusista vaatimuksista. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisessä kertomuksessa komissio 
tarkastelee vähintään 
finanssitransaktioveron vaikutuksia 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan, finanssimarkkinoihin ja 
reaalitalouteen sekä ottaa huomioon 
finanssialan verotuksessa tapahtuneen 
kansainvälisen kehityksen.

Kyseisessä kertomuksessa komissio 
tarkastelee vähintään 
finanssitransaktioveron vaikutuksia 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan, finanssimarkkinoihin ja 
reaalitalouteen sekä ottaa huomioon 
finanssialan verotuksessa tapahtuneen 
kansainvälisen kehityksen, 
finanssitransaktioveron soveltamisalan ja 
tarpeen soveltaa eri verokantoja eri 
rahoitustuotteiden ja omaisuuserien 
kategorioihin.

Or. en

Perustelu

Finanssitransaktioveron markkinavaikutuksista riippuen voisi olla mahdollista eriyttää eri 
rahoitusvälineiden verokantoja entisestään, kun direktiiviä tarkastetaan. 
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PERUSTELUT

Yhteistä finanssitransaktioverojärjestelmää koskevan komission ehdotuksen eteneminen

Vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi on levinnyt reaalitalouteen nopeasti ja terävästi 
aiheuttaen maailmantalouden syvän taantuman ja vaikuttaen mittavasti työllisyyteen. 
Julkisista varoista rahoitetut tukijärjestelyt, jotka ovat välttämättömiä liian suurten ja liian 
heikolla pohjalla olevien finanssilaitosten pelastamiseksi, ovat merkittävästi heikentäneet 
julkista taloutta ja syventäneet talouden taantumaa maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasolla. 

Tässä yhteydessä olisi huomioitava seuraavat seikat:

– Finanssiala, joka on yksi finanssikriisin tärkeimmistä osapuolista ja joka on saanut 
merkittävää julkista tukea kriisin vaikutusten torjumiseen, ei osallistu tasapuolisesti kriisin 
kustannuksiin. Unionin kansalaisten välitöntä ja välillistä verotusta on lisätty merkittävästi 
ja heidän palkkojaan ja eläkkeitään on leikattu huomattavasti, mutta samaan aikaan 
finanssialan toimintoja ja transaktioita ei vieläkään suurimmaksi osaksi veroteta.

– Finanssitransaktioiden määrä on kasvanut valtavasti viime vuosikymmenen aikana ja on 
tapahtunut muutos pitkän aikavälin investoinneista lyhyen aikavälin toimintaan ja todella 
spekulatiivisiin ja riskinottoa sisältäviin transaktioihin, erityisesti huippunopeassa 
algoritmikaupassa. Tämä osoittaa selvästi, että finanssialan päärooli on muuttunut 
reaalitalouden tarpeiden rahoittamisesta operaatioihin, joilla ei ole tuotannollista vaikutusta 
ja jotka voivat häiritä vakavasti markkinahintoja ja kansantalouksien toimintaa. 

– Nykyiset vakavat julkistalouden ongelmat useissa unionin jäsenvaltioissa estävät 
merkittävästi jäsenvaltioita ja unionia puuttumasta tärkeisiin haasteisiin kuten kasvun 
rahoittamiseen, kestävään ja sosiaaliseen kasvuun, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 
kehitysavun rahoittamiseen. Perinteisten verotusvälineiden tason ja soveltamisalan 
lisääminen sekä uudet julkisten menojen leikkaukset eivät voi olla riittävä eivätkä kestävä 
ratkaisu näihin haasteisiin. Siksi tarvitaan progressiivisia verotusvälineitä, joiden avulla 
voidaan siirtää verorasitus työn ja tuotantoinvestointien verottamisesta aloille, joilla on 
merkittäviä kielteisiä ulkoisvaikutuksia reaalitalouteen.

Tässä yhteydessä keskustelusta finanssitransaktioveron käyttöönotosta on tullut entistäkin 
ajankohtaisempaa. Perinteisiin verotusvälineisiin ja eri talouspolitiikkoihin verrattuna 
finanssitransaktioveron etuna on, että sillä on seuraavanlaisia monitahoisia tehtäviä:

– Veron avulla voidaan saada merkittäviä uusia tuloja (uusien arvioiden mukaan jopa 
57 miljardia euroa, jos vero pannaan täytäntöön unionin tasolla).

– Veron avulla voidaan siirtää verorasitus toimintoihin, joilla on kielteisiä ulkoisvaikutuksia, 
kuten huippunopeaan algoritmikauppaan ja hyvin spekulatiivisiin finanssitransaktioihin, 
mikä varmistaisi rasituksen oikeudenmukaisemman jakautumisen. 

– Vero voisi auttaa estämään raskaasti vivutettuja ja haitallisia spekulatiivisia transaktioita, 
ja se voi näin ollen auttaa asianmukaisen sääntely- ja valvontajärjestelmän rinnalla 
vakauttamaan markkinoita ja suuntaamaan alan uudelleen kohti tuottavia pitkän aikavälin 
investointeja.



PE480.888v01-00 16/18 PR\891774FI.doc

FI

Hiljattain tehdyn tutkimuksen ("Financial Transaction Taxes", tekijät Stephany Griffith Jones 
ja Avinash Persaud) ja komission tarkistetun vaikutusten arvioinnin perusteella arvioidaan, 
että finanssitransaktiovero voi nostaa unionin kasvua 0,25 prosenttia seuraavien tekijöiden 
avulla:

– Veron avulla voidaan vähentää merkittävästi uuden kriisin todennäköisyyttä vähentämällä 
järjestelmäriskejä ja "noise trading" -sijoittamista sekä huippunopeaa algoritmikauppaa.
Kriisin todelliset kasvuun kohdistuvat kustannukset ovat merkittäviä, joten 
finanssitransaktiovero voi vähentää näitä kustannuksia ja vaikuttaa myönteisesti unionin 
pitkän aikavälin kasvuun.

– Verosta voi tulla julkisen talouden vakauttamisen ja kasvuun ja työllisyyteen kohdistuvien 
merkittävien investointien uusi rahoituslähde.

– Veron avulla voidaan siirtää verorasitus muihin toimintoihin. Tällä tavalla 
finanssitransaktiovero voi laskea tai ainakin lisätä vähemmän tulojen ja työn verotusta ja 
edistää siten kulutusta ja kokonaiskysyntää. 

Koska finanssiala ja sen palvelut ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, finanssitransaktiovero 
olisi pantava täytäntöön mahdollisimman laajamittaisesti, jotta se voi täysin omaksua 
monitahoiset tehtävänsä. Kansainvälistä sopimusta ei kuitenkaan ole, joten maailman 
johtavien talouskumppanien on otettava aiempaa vahvempi rooli. Unioni muodostaa 
nykypäivänä maailman suurimmat finanssimarkkinat, ja sen vastuulla on näin ollen ottaa 
ensimmäinen askel ja koordinoida sellainen hyvin suunnitellun ja helposti 
täytäntöönpantavissa olevan finanssitransaktioveron käyttöönotto, joka luo vahvan yllykkeen 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä koskevalle prosessille.

Innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla tasolla ja Euroopan tasolla antamassaan 
päätöslauselmassa (P7_TA-PROV (2011)0080) parlamentti totesi, että "EU:n olisi edistettävä 
transaktiomaksun käyttöönottoa maailmanlaajuisesti" ja "jos siinä ei onnistuta, EU:n olisi 
ensimmäisenä askeleena toteutettava transaktiomaksu unionin tasolla", sekä kehotti 
komissiota "tekemään pikaisesti toteutettavuustutkimuksen, jossa otetaan huomioon 
maailmanlaajuisesti tasavertaisten toimintaedellytysten tarve, ja esittämään konkreettisia 
lainsäädäntöehdotuksia".
Vastauksena päätöslauselmaan komissio esitteli vaikutusten arvioinnin, jossa tuettiin unionin 
laajuisen finanssitransaktioveron käyttöönottoa, sekä finanssitransaktioveroa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen. 

Hyvin suunniteltu ja helposti täytäntöönpantavissa oleva finanssitransaktiovero

EU-pohjaisen finanssitransaktioveron käyttöönoton suurimpia haasteita ovat, miten voidaan
– välttää transaktioiden siirtyminen unionin ulkopuolisille lainkäyttöalueille 
– estää veronkierto 
– välttää kustannusten siirtyminen kuluttajille ja kansalaisille.

Veronkiertoa ja veropetoksia voidaan vähentää, kuten kaikkien verotusvälineiden kohdalla, 
jos ei-toivotusta toiminnasta tehdään kannattavan ja riskittömän sijaan kannattamaton ja 
riskialtis. Finanssitransaktioveron kohdalla tämä tarkoittaa matalaa verokantaa, jolloin 
veronkierto ei ole kannattavaa, sekä vakavia seuraamuksia, jos veroa ei noudateta, jolloin 
noudattamatta jättäminen on riskialtista.
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Eri puolilla maailmaa eri lainkäyttöalueilla on käytössä useita finanssitransaktioveron 
tyyppisiä välineitä, mutta erityisesti rekisteröintimaksut (jotka määrätään kaikille sellaisen 
transaktion osapuolille, joka koskee resident security -osakkuuden siirtoa) ovat suurin 
menestystarina, sillä niiden välttäminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi ja ne tuovat 
huomattavasti lisätuloja niillä lainkäyttöalueilla, joilla ne ovat voimassa.

Komission ehdotuksen keskeiset asiat

Parlamentti pitää myönteisenä komission päätöstä esittää lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan 
käyttöön finanssitransaktiovero ja tuetaan täysin pääargumentteja, jotka parlamentti esitti 
innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla tasolla ja Euroopan tasolla antamassaan 
päätöslauselmassa (P7_TA-PROV (2011)0080).

 Direktiivin soveltamisala

Komission ehdotus kattaa kaikkien erityyppisten arvopaperien (osakkeet, joukkovelkakirjat ja 
niihin liittyvät johdannaissopimukset) transaktiot sekä kaikenlaisen säännellyissä ja 
sääntelemättömissä järjestelmissä käytävän kaupankäynnin. Soveltamisalan ulkopuolelle 
jätetään ensimarkkinoilla suoritettavien joukkovelkakirjojen ja osakkeiden (muttei niihin 
liittyvien johdannaissopimusten) transaktiot, jolloin ei vaikuteta reaalimaailman pääoman 
hankkimistarpeisiin.
Veron soveltamisala rajoittuu finanssilaitoksiin, jotka toimivat joko omaan tai muiden 
henkilöiden lukuun. Kansalliset keskuspankit, Euroopan keskuspankki ja unionin perustamat 
elimet ovat ainoat finanssilaitokset, jotka jätetään soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on 
perusteltua, jotta voidaan välttää ei-toivotut ulkoisvaikutukset rahapolitiikkaan tai finanssialan 
jälleenrahoitusmahdollisuuksiin. Olisi kuitenkin tehtävä selväksi, että tämä poikkeus on 
voimassa vain, kun kyseisten laitosten transaktiot vastaavat niiden julkista päätehtävää.

 Kotipaikkaperiaate

Komission ehdotuksen perusteella veroa sovelletaan, jos yksi transaktion osapuolista on 
sijoittautunut jäsenvaltion alueelle. 
Tämä kattaa kaikki unionissa sijaitsevien finanssilaitosten transaktiot muttei kaikkia unionista 
peräisin olevia rahoitusvälineitä. Näin ollen veroa sovelletaan sellaisiin unionin 
sijoittautuneiden finanssilaitosten transaktioihin, jotka koskevat unionin ulkopuolelta peräisin 
olevia rahoitusvälineitä, mikä voi vaikuttaa myönteisesti unionin ulkopuolelta peräisin olevien 
rahoitusvälineiden markkinoihin. Vastaavasti veroa ei sovelleta sellaisiin unionin 
ulkopuolisten finanssilaitosten transaktioihin, jotka koskevat unionin alueella liikkeeseen 
laskettuja välineitä, mikä saattaa unioniin sijoittautuneet finanssilaitokset epäedulliseen 
kilpailuasemaan.

 Liikkeeseenlaskua koskeva periaate

Paras keino välttää lainsäädännölliset puutteet ja epäedullisen kilpailuaseman syntyminen 
olisi noudattaa rekisteröintimaksujen esimerkkiä ja määrätä vero kaikille transaktioille, jotka 
liittyvät jäsenvaltioiden tai unionin alueella liikkeeseen laskettuihin rahoitusvälineisiin. 
Vaikka tätä voidaan soveltaa täysin joukkovelkakirjoihin ja osakkeisiin, se voi kuitenkin 



PE480.888v01-00 18/18 PR\891774FI.doc

FI

aiheuttaa joitakin ongelmia johdannaissopimusten, kuten swap-sopimusten, kohdalla, kun 
liikkeeseenlaskua on vaikea määritellä.
Jotta tähän ongelmaan voidaan puuttua täysin, paras vaihtoehto olisi yhdistää nämä kaksi 
periaatetta ja esittää 3 artiklassa lisäehto, joka koskee liikkeeseenlaskupaikkaa. Tällöin vero 
olisi maksettava, jos yksi 3 artiklassa tarkoitetuista ehdoista täyttyy. 
Jotta liikkeeseenlaskua koskevan periaatteen kaikkia etuja voidaan hyödyntää, veronmaksun 
yhdistäminen sopimuksen oikeudelliseen toteuttamiskelpoisuuteen olisi myös lisättävä 
oikeudelliseksi seuraamukseksi. 

 Verokannat

Jotta vero on helposti täytäntöönpantavissa ja vältetään sisämarkkinoiden vääristymät, 
verokantojen olisi oltava yksinkertaisia panna täytäntöön ja ilmennettävä rahoitusvälineiden 
eri piirteitä.
Komission ehdottama 0,1 prosentin vähimmäiskanta osakkeille ja joukkovelkakirjoille sekä 
0,01 prosentin vähimmäiskanta johdannaissopimuksille noudattaa näitä periaatteita. 
Molemmat verokannat ovat suhteellisen matalia ja vähimmäiskantoja, joten ne turvaavat 
yhdenmukaistamista mutta aiheuttavat mahdollisimman vähän vääristymiä ja tarjoavat 
jäsenvaltioille joustavuutta, jos nämä katsovat asianmukaiseksi soveltaa tiukempia kantoja. 
Erottelu eri omaisuuserien välillä on perusteltua, sillä osakkeiden ja joukkovelkakirjojen 
markkinakäyttäytyminen on samankaltaisempaa kuin johdannaissopimusten 
markkinakäyttäytyminen. 
Johdannaissopimusten arvon arvioiminen on paljon vaikeampaa, joten nimellisarvon – joka 
voi olla huomattavasti korkeampi kuin johdannaissopimuksen todellinen markkina-arvo –
käyttäminen oikeuttaa soveltamaan niihin matalampaa verokantaa.

 Maantieteellinen soveltamisala

Ehdotus voidaan panna parhaiten täytäntöön hyväksymällä direktiivi yksimielisesti, jotta 
voidaan välttää vääristymät ja yhdentää edelleen unionin finanssimarkkinoita. 
Kun otetaan huomioon, että useissa jäsenvaltioissa on jo käytössä tai harkitaan useita 
finanssitransaktioveron tyyppisiä verotusvälineitä, unionin olisi nopeutettava prosessia 
vääristymien poistamiseksi asiaankuuluvilla aloilla. Jos tätä direktiiviä ei voida hyväksyä 
yksimielisyyssäännön avulla, jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tämän direktiivin säännökset 
tiiviimmän yhteistyön sääntöjen nojalla.

 Tulojen hallinnointi

Komission ehdotuksessa ei viitata suoraan tulojen hallinnointiin. Mietinnössä todetaan, että 
tällä hetkellä keskusteltavana olevassa monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevassa 
lainsäädäntöehdotuksessa suunnitellaan, että osa finanssitransaktioveron tuloista ohjattaisiin 
unionin omiin varoihin. Finanssitransaktioveron tulot voitaisiin myös sitoa tiettyihin unionin 
politiikkoihin ja julkishyödykkeisiin, muun muassa kehitysavun tavoitteiden, 
ilmastonmuutoksen torjumisen, kestävän kehityksen ja unionin hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoittamiseen tai kansallisten talousarvioiden rahoittamiseen etenkin julkisen talouden 
vakauttamispyrkimysten tukikeinona.


