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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek kehtestada finantstehingute maks on vastus üle kogu Euroopa Liidu 
esitatud korduvatele üleskutsetele nõuda finantssektorilt panust jätkuva kriisi kulude katmisse. 
Raportöör väljendab heameelt ettepaneku üle, kuna ka Euroopa Parlament nõudis meetmete 
võtmist selles valdkonnas. 

Finantstehingute maks on iseenesest ühtse turu osa. Finantstehingute maksu ELi õiguslikul 
raamistikul on kahekordne eesmärk: 1) õiglus, kuna finantstehingud on erinevalt kõigist 
muudest majandustehingutest suures osas maksustamata, ja 2) ühtlustamine, kuna Euroopas 
peab valitsema finantstehingute maksustamise suhtes üks lähenemine ja isegi kui 
maksumäärad ei ole kõikjal ELis ühesugused, siis on need vähemalt võrreldavad ja 
kehtestatud ühtse miinimumi alusel. 

Finantstehingute maks on ka tihedalt seotud eesmärgiga vabastada ühtse turu täielik 
potentsiaal, et saavutada Euroopas jälle majanduskasv ning seeläbi võimaldada meil 
saavutada strateegias „Euroopa 2020” seatud eesmärgid. Ühtne turg vajab investeeringuid ja 
need peaksid tulema Euroopa rahastamisallikatest. Seetõttu aitab finantstehingute maks, mis 
laekub Euroopa Liidu eelarvesse, koguda neid rahalisi vahendeid, mida on vaja järjepidevate 
ELi investeeringute tegemiseks liidu oma majanduse arendamiseks.

Seetõttu on ilmne, et finantstehingute maksu tuleb kohaldada kogu ELi territooriumil. ELil on 
ühtne turg ja tal on eelarve – euroalal neid ei ole. ELi eelarvesse laekuv finantstehingute maks 
on seega dünaamiline ühtse turu vahend ja seda ei saa kohaldada muidu kui üle kogu liidu ja 
seda tuleb rakendada kõigis suurtes Euroopa finantskeskustes. Iga erand selle põhimõtte 
kohaldamisel tooks kaasa ühtse turu toimimise vastuvõetamatud moonutused. 

Finantstehingute maks peab andma piisavalt tulu, et täita oma rolli poliitilise vahendina 
kriisist ülesaamiseks. Samas ei või maks viia selliste finantsvahendite ja institutsioonide 
mujale viimiseni, mis on Euroopa finantstööstuse tunnusmärkideks või millel on Euroopa 
finantskeskuste jaoks eriline arengupotentsiaal. Maks ei või ka takistada selliste 
investeerimisvahendite toimimist, mida EL vajab majandusarengu tagamiseks ja pensionile 
siirdunud kodanike tulude õiglaseks asendamiseks.

Sellest tulenevalt teeb raportöör ettepaneku kohaldada eurofondide õigusaktidega kaetud 
investeerimisfondide ja pensionifondide suhtes maksustamise määra osas eri kohtlemist –
asjakohane oleks alandatud maksumäär 0,01%.

Struktureeritud finantstooted, mis ei ole ühegi tehinguosalise jaoks sugugi läbipaistvad, ning 
nende kuritarvitamine on aidanud kaasa finantsturgude ebastabiilsusele Ameerika 
kinnisvaramulli lõhkemise järel. Kauplemine selliste vahenditega on intensiivne ja mahud 
tohutud ning seetõttu on nende maksustamiselt saadav oodatav tulu märkimisväärne. Kui 
maksustamine peaks viima teatud osa tuletisinstrumentidega kauplemise, k.a välkkauplemise 
kategoorias, turu ümberpaigutumiseni, ei kahjustaks see Euroopa ühtse kapitalituru arengut.
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Seetõttu tuleks nende suhtes kohaldada maksustamise baasmäära 0,1%, mistõttu raportöör 
teeb ettepaneku kohaldada seda määra tuletisinstrumentide lepingutega seotud 
finantstehingutele. 

Komisjoni mõjuhinnangut on pärast selle esmakordset esitlemist Euroopa Parlamendile 
täiendatud, ilma et ei siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ega raportööri oleks teavitatud 
komisoni täiendavate või uute leidude sisust. Seetõttu taunib raportöör seda, et komisjonil ei 
olnud võimalik kaaluda kõige hiljutisemate hinnangute sisu. Võib siiski oletada, et turu 
ümberpaigutumise ohtu ja finantstehingute maksu oodatavat mõju Euroopa Liidu 
majanduskasvule on kontrollitud, mille tulemusel on saadud selgelt vähem negatiivne pilt kui 
avaldatud mõjuhinnangus. Eespool nimetatut arvesse võttes saab finantstehingute maksu 
asjakohasusest ja tähtsusest ühtse turu eesmärkide täitmisel mitte ainult selle arvamuse, vaid 
Euroopa Parlamendi kui terviku arvamuse keskne osa.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta, 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ) I lisas 
esitatud finantsinstrumentide määratlus 
hõlmab ühisinvesteerimisettevõtjate 
osakuid. See tähendab, et 
finantsinstrumendid on vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjate 
(eurofondid) aktsiad ja osakud, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/65/EÜ (vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks 
loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate 
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta, 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ) I lisas 
esitatud finantsinstrumentide määratlus 
hõlmab ühisinvesteerimisettevõtjate 
osakuid. See tähendab, et 
finantsinstrumendid on vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjate 
(eurofondid) aktsiad ja osakud, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/65/EÜ (vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks 
loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate 
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise 
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kohta) artikli 1 lõikes 2, ning alternatiivsed 
investeerimisfondid, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
20011. aasta direktiivi 2011/61/EL 
(alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta, millega muudetakse 
direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning 
määruseid (EÜ) nr 1060/201019 ja (EL) nr 
1095/2010) artikli 4 lõike 1 punktis a. 
Seepärast on kõnealuste instrumentide 
märkimine ja tagasivõtmine tehingud, mida 
tuleks finantstehingute maksuga 
maksustada.

kohta) artikli 1 lõikes 2, ning alternatiivsed 
investeerimisfondid, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
20011. aasta direktiivi 2011/61/EL 
(alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta, millega muudetakse 
direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning 
määruseid (EÜ) nr 1060/201019 ja (EL) nr 
1095/2010) artikli 4 lõike 1 punktis a. 
Seepärast on kõnealuste instrumentide 
märkimine ja tagasivõtmine tehingud, mida 
tuleks finantstehingute maksuga 
maksustada. Eurofondide eriline olemus 
ja nende olulisus siseturu potentsiaali 
täieliku kasutuselevõtmise seisukohalt 
siiski õigustavad nende suhtes erilise 
madalama maksumäära kohaldamist.
Sama kehtib pensionifondide või 
tööandjapensioni kogumisasutuste suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta)1 artikli 6 punktis a;
__________
1 ELT L 235, 23.9.2003, lk 10.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Minimaalsed maksumäärad tuleks 
kehtestada piisavalt kõrged, et saavutada 
käesoleva direktiiviga ette nähtud
ühtlustamine. Samas peavad määrad 
olema piisavalt madalad, et minimeerida 
turu ümberpaigutumise ohtu.

(14) Minimaalsed maksumäärad tuleks 
kehtestada piisavalt kõrged, et saavutada 
käesoleva direktiiviga ette nähtud
ühtlustamise eesmärgid, mis eeldab 
finantssektorilt asjakohast panust 
majanduskriisi kulude katmisse ja liidu 
reaalmajanduse tugevdamisse. Samas 
peavad määrad olema piisavalt madalad, et 
minimeerida turu ümberpaigutumise ohtu.
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Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Komisjon võttis 29. juunil 2011 
vastu ettepaneku võtta vastu nõukogu 
otsus Euroopa Liidu omavahendite 
süsteemi kohta eesmärgiga asendada liidu 
eelarve rahastamise praegune süsteem 
uue süsteemiga, kasutades täies mahus 
ära Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
kehtestatud võimalusi. Ettepanekus nähti 
finantstehingute maksus võimalikku uut 
ELi eelarvesse laekuvat omavahendit. 
Finantstehingute maks võimaldaks 
kasutada täiendavaid eelarvetulusid 
majanduskasvu edendavaks poliitikaks 
eesmärgiga saavutada strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärgid ning 
see tugevdaks siseturu potentsiaali. 
Komisjon võttis 9. novembril 2011 vastu 
muudetud ettepaneku, millega viimistleti 
ja täiendati 29. juunil esitatud 
ettepanekut, tagades sidususe direktiiviga 
ja selgitades, kuidas komisjon kavatseb 
kasutada finantstehingute maksu ELi 
eelarve omavahendina.

Or. en

Selgitus
Euroopa finantstehingute maksust saadav tulu peab laekuma ELi üldeelarvesse, kuna see on 
loogiline omavahend ja saadud tulu saab kasutada ühtse turu lõpuleviimise edendamiseks 
ning kasvustrateegia „Euroopa 2020”eesmärkide saavutamiseks sihtotstarbelise 
investeerimispoliitika rakendamise kaudu. Komisjon kavatseb esitada ettepaneku, mis 
valmistab ette sellise korra kehtestamise. Seetõttu peab direktiivis sisalduma selgesõnaline 
viide finantstehingute maksust saadava tulu laekumise kohta ELi üldeelarvesse ja seos 
omavahendite ettepanekuga.
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Direktiiv peab jõustuma väga 
kiiresti ja kooskõlastatult finantsturgude 
reguleerimise muude meetmetega. Sellega 
tuleb edendada siseturu toimimist ja luua 
õigusindlus. Direktiiv tuleks üle võtta 
2012. aasta lõpuks.

Or. en

Selgitus
Arvestades asjaolu, et finantstehingute maksu tuleb käsitleda osana poliitilistest püüdlustest 
reguleerida finantsturge, saada üle kriisist ja stimuleerida ühtset turgu, et edendada 
reaalmaanduse kasvu, on soovitatav seda võimalikul kiiresti kohaldada. See on vajalik ka 
õiguskindluse saavutamise seisukohalt, eriti seetõttu, et üksikud liikmesriigid kaaluvad sellise 
instrumendi ühepoolset kehtestamist. Seetõttu tuleks direktiiv üle võtta 2012. aasta lõpuks ja 
see peaks jõustuma 1. jaanuaril 2013.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Komisjonil peaks olema võimalik
direktiiv läbi vaadata ja teha ettepanek see 
määrusega asendada, eriti kui tundub, et 
selle siseturu ja ühtlustamisega seotud 
eesmärkide saavutamine oleks määrusega 
tõenäolisem. 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused määrad ei ole madalamad kui: Kõnealused määrad ei ole madalamad kui 
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0,1%, välja arvatud:

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 0,1 % artiklis 5 nimetatud
finantstehingute puhul;

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
juuli 2009 direktiivi 2009/65/EÜ (vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse 
ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid 
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta)1

artikli 1 lõikes 2 kirjeldatud vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse 
ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate 
(eurofondid) aktsiate ja osakutega seotud
finantstehingute suhtes kohaldatakse 
maksumäära, mis on vähemalt 0,01%;

____________
1 ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 0,01 % artiklis 6 nimetatud
finantstehingute puhul;

(b) finantstehingute puhul, mis on seotud 
pensionifondi või tööandjapensioni 
kogumisasutusega, nagu on määratletud 
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punktis a, 
kohaldatakse maksumäära, mis on 
vähemalt 0,01%;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Maksutulu laekumine Euroopa Liidu 

eelarvesse
Finantstehingute maksust saadav tulu 
laekub Euroopa Liidu üldeelarvesse.

Or. en

Selgitus
Euroopa finantstehingute maksust saadav tulu peab laekuma ELi üldeelarvesse, kuna see on 
loogiline omavahend ja saadud tulu saab kasutada ühtse turu lõpuleviimise edendamiseks 
ning kasvustrateegia „Euroopa 2020”eesmärkide saavutamiseks sihtotstarbelise 
investeerimispoliitika rakendamise kaudu. Komisjon kavatseb esitada ettepaneku, mis 
valmistab ette sellise korra kehtestamise. Seetõttu peab direktiivis sisalduma selgesõnaline 
viide finantstehingute maksust saadava tulu laekumise kohta ELi üldeelarvesse ja seos 
omavahendite ettepanekuga.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus nimetatud komisjoni 
esimeses aruandes käsitletakse ka seda, 
kas on teostatav käesoleva direktiivi 
asendamine ühtset finantstehingute 
maksusüsteemi käsitleva määrusega, mis 
sisaldab ka ühtsete fikseeritud 
maksumäärade kehtestamist igas 
finantstehingute kategoorias kogu liidus. 

Or. en

Selgitus
Kuna Euroopa finantstehingute maksu kehtestamisel on selge ühtlustamise eesmärk ühtse turu 
raamistikus, kerkib loogiline küsimus, et äkki oleks määrus asjakohasem õiguslik vahend kui 
direktiiv. Määrusega võiks kehtestada ühtse maksustamismäära igas finantstehingute 
kategoorias kogu liidus ja tehnilised eeskirjad finantstehingute maksu laekumiseks liidu 
üldeelarvesse.
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
31. detsembril 2013. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
käesoleva direktiivi ja nende normide 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile. 

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid 31. 
detsembriks 2012. Liikmesriigid edastavad 
kõnealuste meetmete teksti viivitamata 
komisjonile. 

Nad kohaldavad neid norme alates 1. 
jaanuarist 2014.

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid 
alates 1. jaanuarist 2013.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Or. en

Selgitus

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 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


