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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) 
αποτελεί απάντηση στις επανειλημμένες εκκλήσεις, από όλα τα μήκη και πλάτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιβληθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα μια συνεισφορά για την 
κάλυψη του κόστους της συνεχιζόμενης κρίσης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί την 
πρόταση αυτή, η οποία άλλωστε συμπλέει με τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για ανάληψη δράσης στον τομέα αυτό.

Ο ΦΧΣ είναι εξ ορισμού ένα χαρακτηριστικό της ενιαίας αγοράς. Ένα ευρωπαϊκό νομικό 
πλαίσιο για τον ΦΧΣ θα επιδίωκε διπλό στόχο: πρώτον, τη δικαιοσύνη, στον βαθμό που οι 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές παραμένουν εν πολλοίς αφορολόγητες αντίθετα με όλες τις 
άλλες οικονομικές συναλλαγές· δεύτερον, την εναρμόνιση, επειδή χρειάζεται να υπάρξει 
ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, με συντελεστές οι οποίοι, αν όχι ίδιοι σε όλη την ΕΕ, θα είναι τουλάχιστον 
συγκρίσιμοι και θα έχουν καθοριστεί βάσει ενός κοινού ελάχιστου ορίου.

Ο ΦΧΣ συνδέεται επίσης άρρηκτα με τον στόχο της πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού της 
ενιαίας αγοράς, προκειμένου να επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και έτσι να μπορέσουμε 
να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Χρειάζονται επενδύσεις στην 
ενιαία αγορά, και οι επενδύσεις αυτές πρέπει να προέλθουν από μια ευρωπαϊκή πηγή 
χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, ένας ΦΧΣ με έσοδα που θα περιέρχονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνέβαλλε στην άντληση των χρηματοδοτικών 
πόρων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων της Ευρώπης στην 
ίδια την οικονομική της πρόοδο.

Είναι λοιπόν προφανές ότι ο ΦΧΣ πρέπει να εφαρμοστεί στο έδαφος ολόκληρης της ΕΕ. Η 
ΕΕ διαθέτει ενιαία αγορά και προϋπολογισμό – αυτά δεν τα έχει η ευρωζώνη. Ένας ΦΧΣ που 
ενισχύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και αποτελεί έτσι εργαλείο για μια δυναμική ενιαία 
αγορά δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από έναν ΦΧΣ που εισπράττεται σε ολόκληρη την 
Ένωση, άρα υπαρκτός σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά κέντρα. Κάθε 
εξαίρεση από την αρχή αυτή θα προκαλούσε απαράδεκτες στρεβλώσεις στη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς.

Ο ΦΧΣ πρέπει να συγκεντρώνει αρκετά έσοδα για να επιτελεί τον ρόλο του ως πολιτικού 
εργαλείου για το ξεπέρασμα της κρίσης· ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός του δεν πρέπει να οδηγεί 
σε μετεγκατάσταση χρηματοπιστωτικών μέσων και ιδρυμάτων που έχουν εμβληματικό 
χαρακτήρα για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κλάδο ή που αντιπροσωπεύουν 
αξιοσημείωτο δυναμικό ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά κέντρα. Επίσης, ο 
ΦΧΣ δεν πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά για επενδυτικά σχήματα που η Ευρώπη 
χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη και εύλογα εισοδήματα 
αναπλήρωσης για τους συνταξιούχους.

Για τους λόγους αυτούς, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι επενδυτικοί οργανισμοί 
που καλύπτονται από την οδηγία περί ΟΣΕΚΑ και τα συνταξιοδοτικά ταμεία πρέπει να έχουν 
διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά τον συντελεστή του φόρου – με τον μειωμένο 
συντελεστή 0,01% να είναι ενδεδειγμένος.



PE480.802v01-00 4/12 PA\890962EL.doc

EL

Τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, που χαρακτηρίζονται από ριζική έλλειψη 
διαφάνειας για όλους τους συναλλασσομένους, καθώς και η κατάχρηση των προϊόντων 
αυτών έχουν συμβάλει στην πυροδότηση της χρηματοπιστωτικής αναταραχής από τότε που 
έσκασε η αμερικανική φούσκα των ακινήτων. Οι συναλλαγές στα μέσα αυτά είναι εντατικές 
και ο όγκος τους τεράστιος, άρα και τα έσοδα  που μπορούν να αναμένονται από τη 
φορολόγησή τους είναι σημαντικά. Αν η φορολόγηση προκαλέσει μετεγκατάσταση 
ορισμένων στοιχείων της αγοράς παραγώγων, μεταξύ άλλων στην κατηγορία των 
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με μεγάλη συχνότητα, μια τέτοια μετεγκατάσταση δεν 
θα ήταν επιζήμια για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων.

Θα έπρεπε επομένως να εφαρμοστεί σε αυτές ο βασικός φορολογικός συντελεστής 0,1%, και 
γι’ αυτό τον λόγο ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να εφαρμοστεί ο συντελεστής αυτός 
στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που σχετίζονται με συμβάσεις παραγώγων.

Η εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής συμπληρώθηκε μετά την αρχική διαβίβασή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς ούτε η αρμόδια επιτροπή, ούτε η Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ούτε ο συντάκτης γνωμοδότησης να λάβουν 
γνώση του ουσιαστικού περιεχομένου των πρόσθετων ή νέων ευρημάτων της Επιτροπής. Ο 
συντάκτης γνωμοδότησης αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή δεν είχε 
τη δυνατότητα να εξετάσει την ουσία της πιο πρόσφατης εκτίμησης. Θα πρέπει ωστόσο να 
δεχτούμε ότι τόσο οι κίνδυνοι μετεγκατάστασης όσο και ο αναμενόμενος αντίκτυπος ενός 
ΦΧΣ στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάστηκαν κατά τρόπο ώστε να 
προκύψει μια σαφώς λιγότερο αρνητική εικόνα από εκείνην που περιεχόταν στη 
δημοσιευμένη εκτίμηση αντικτύπου. Τούτου δοθέντος, η σπουδαιότητα ενός ΦΧΣ για την 
επίτευξη των στόχων της ενιαίας αγοράς γίνεται κεντρικό στοιχείο όχι μόνο της παρούσας 
γνωμοδότησης αλλά της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο ορισμός των χρηματοπιστωτικών 
μέσων στο παράρτημα I της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, για την 

(4) Ο ορισμός των χρηματοπιστωτικών 
μέσων στο παράρτημα I της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, για την 
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τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ 
και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (MiFID)17 περιλαμβάνει 
τα μερίδια οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα μερίδια 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)18, 
και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 201019/65/ΕΚ 
και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 
και (ΕΕ) αριθ. 1095/201019 είναι 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Επομένως, η 
εγγραφή στα εν λόγω μέσα και η εξόφλησή 
τους είναι συναλλαγές οι οποίες πρέπει να 
υπόκεινται στον ΦΧΣ.

τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ 
και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (MiFID)17 περιλαμβάνει 
τα μερίδια οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα μερίδια 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)18, 
και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 201019/65/ΕΚ 
και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 
και (ΕΕ) αριθ. 1095/201019 είναι 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Επομένως, η 
εγγραφή στα εν λόγω μέσα και η εξόφλησή 
τους είναι συναλλαγές οι οποίες πρέπει να 
υπόκεινται στον ΦΧΣ. Η ιδιαιτερότητα 
των ΟΣΕΚΑ και η σπουδαιότητά τους για 
την πλήρη κινητοποίηση του δυναμικού 
της ενιαίας αγοράς δικαιολογούν 
εντούτοις την επιβολή ενός ειδικού, 
χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή. 
Το ίδιο πρέπει να ισχύσει για τα ταμεία 
συντάξεων ή ιδρύματα επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
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παροχών1.
__________
1.ΕΕ L 235, 23.09.03, σ. 10.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ελάχιστοι φορολογικοί 
συντελεστές θα πρέπει να καθοριστούν σε 
επίπεδο επαρκώς υψηλό, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας
για εναρμόνιση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
είναι αρκετά χαμηλοί, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
μετεγκατάστασης.

(14) Οι ελάχιστοι φορολογικοί 
συντελεστές θα πρέπει να καθοριστούν σε 
επίπεδο επαρκώς υψηλό, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι εναρμόνισης της 
παρούσας οδηγίας, με υποχρέωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα να συνεισφέρει 
δεόντως στο κόστος της οικονομικής 
κρίσης και με προσπάθεια τόνωσης της 
πραγματικής οικονομίας στην Ένωση. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι αρκετά 
χαμηλοί, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι μετεγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Στις 29 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή 
ενέκρινε πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα ιδίων 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να αντικατασταθεί  το 
ισχύον σύστημα χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού της Ένωσης με ένα νέο 
σύστημα το οποίο θα αξιοποιεί πλήρως 
τις δυνατότητες που εισήγαγε η Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Η πρόταση προσδιόρισε τον 
ΦΧΣ σαν έναν πιθανό νέο ίδιο πόρο για 
τους σκοπούς του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης. Ο ΦΧΣ θα 
επέτρεπε την κινητοποίηση πρόσθετων 
εσόδων του προϋπολογισμού για 
πολιτικές τόνωσης της ανάπτυξης, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, και θα 
ενίσχυε το δυναμικό της εσωτερικής 
αγοράς. Στις 9 Νοεμβρίου 2011 η 
Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη 
πρόταση, η οποία τελειοποιούσε και 
συμπλήρωνε την πρόταση της 29ης 
Ιουνίου εξασφαλίζοντας συνέπεια με την 
παρούσα οδηγία και προσδιορίζοντας με 
ποιον τρόπο προτείνει η Επιτροπή να 
χρησιμεύσει ο ΦΧΣ σαν πηγή για τον 
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έσοδο ενός ευρωπαϊκού ΦΧΣ πρέπει να περιέρχεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, 
επειδή αφενός εντάσσεται λογικά στους ιδίους πόρους και αφετέρου το προκύπτον έσοδο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς και για την επίτευξη 
των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής Ευρώπη 2020 μέσω της εφαρμογής μιας 
στοχοθετημένης επενδυτικής πολιτικής. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρόταση που να 
προλειαίνει το έδαφος για μια τέτοια διευθέτηση. Η οδηγία πρέπει επομένως να αναφέρει ρητά 
τη διοχέτευση του εσόδου από τον ΦΧΣ στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τη σύνδεση με 
την πρόταση περί ιδίων πόρων.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η παρούσα οδηγία πρέπει να τεθεί 
σε ισχύ πολύ σύντομα, σε συντονισμό με 
άλλες προσπάθειες για ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, για 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς και για δημιουργία ασφάλειας 
δικαίου. Η μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει 
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επομένως να πραγματοποιηθεί έως το 
τέλος του 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο ΦΧΣ πρέπει να γίνει αντιληπτός σαν στοιχείο της πολιτικής προσπάθειας για 
ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, για υπερνίκηση της κρίσης και για τόνωση της 
ενιαίας αγοράς με στόχο να ενισχυθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, είναι επιθυμητό 
να επιβληθεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι επίσης αναγκαίο για να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο μονομερούς 
εφαρμογής παρόμοιων μέτρων. Η οδηγία πρέπει συνεπώς να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως 
το τέλος του 2012 και να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επανεξετάσει την 
παρούσα οδηγία και να προτείνει την 
αντικατάστασή της με κανονισμό, ιδίως 
αν φαίνεται ότι ένας κανονισμός θα είχε 
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει 
τους στόχους για την ενιαία αγορά και 
την εναρμόνιση.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω συντελεστές δεν είναι 
κατώτεροι του:

Οι εν λόγω συντελεστές δεν είναι 
κατώτεροι του 0,1%, με τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 0,1% όσον αφορά τις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

α) οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
συνδέονται με τα μερίδια οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ)1, υπόκεινται σε συντελεστή όχι 
κατώτερο του 0,01%·
____________
1 ΕΕ L 302, 17. 11.2009, σ. 32.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 0,01% όσον αφορά τις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

β) οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
συνδέονται με ταμείο συντάξεων ή
ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 
στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ,  
υπόκεινται σε συντελεστή όχι κατώτερο 
του 0,01%.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 α
Ενσωμάτωση του φορολογικού εσόδου 
στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
Το έσοδο από τον ΦΧΣ περιέρχεται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έσοδο ενός ευρωπαϊκού ΦΧΣ πρέπει να περιέρχεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, 
επειδή αφενός εντάσσεται λογικά στους ιδίους πόρους και αφετέρου το προκύπτον έσοδο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς και για την επίτευξη 
των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής Ευρώπη 2020 μέσω της εφαρμογής μιας 
στοχοθετημένης επενδυτικής πολιτικής. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρόταση που να 
προλειαίνει το έδαφος για μια τέτοια διευθέτηση. Η οδηγία πρέπει επομένως να αναφέρει ρητά 
τη διοχέτευση του εσόδου από τον ΦΧΣ στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τη σύνδεση με 
την πρόταση περί ιδίων πόρων.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής βάσει 
της πρώτης παραγράφου εξετάζει επίσης 
τη σκοπιμότητα της αντικατάστασης της 
παρούσας οδηγίας με έναν κανονισμό για 
ενιαίο σύστημα ΦΧΣ, 
συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης 
ενιαίας δέσμης πάγιων φορολογικών 
συντελεστών για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η καθιέρωση ευρωπαϊκού ΦΧΣ έχει σαφή στόχο εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
ενιαίας αγοράς, τίθεται ευλόγως το ερώτημα μήπως ένας κανονισμός θα ήταν καταλληλότερη 
νομοθετική πράξη για την επιβολή του ΦΧΣ από την οδηγία. Ένας κανονισμός θα μπορούσε να 
καθορίσει ενιαίο φορολογικό συντελεστή για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
σε ολόκληρη την Ένωση και να θεσπίσει τους τεχνικούς κανόνες για τη διοχέτευση του εσόδου 
από τον ΦΧΣ στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2012, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
μέτρων. 

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
1η Ιανουαρίου 2014.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την 
αναφορά αυτή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω 
μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την 
αναφορά αυτή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore 
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
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European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


