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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus finanssitransaktioverosta (FT-vero) on vastaus kaikkialla EU:ssa 
toistuvasti esitettyihin pyyntöihin saada finanssiala omalta osaltaan mukaan vastaamaan 
meneillään olevan kriisin kustannuksista. Valmistelija panee ehdotuksen tyytyväisenä 
merkille, koska se on myös parlamentin alaa koskevien toimintapyyntöjen mukainen.

FT-vero on itsessään osa sisämarkkinoita. Eurooppalaisella oikeuskehyksellä FT-veroa varten 
pyritään kaksitahoiseen tavoitteeseen: 1) oikeudenmukaisuuteen, koska finanssitransaktiot 
säästyvät suurelta osin verotukselta toisin kuin muut taloudelliset transaktiot ja 2) 
yhdenmukaisuuteen, koska tarvitaan yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa 
finanssitransaktioiden verottamiseen siten, että vaikka verokanta ei olisikaan identtinen 
kaikkialla EU:ssa, ainakin se olisi vertailukelpoinen ja yhteisten vähimmäiskriteerien 
mukaisesti vahvistettu.

FT-vero myös liittyy läheisesti siihen, että pyritään vapauttamaan sisämarkkinoiden täysi 
potentiaali, jotta saataisiin uutta kasvua Eurooppaan ja mahdollistettaisiin tätä kautta 
Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttaminen. Sisämarkkinoilla 
tarvitaan investointeja, ja niitä olisi saatava eurooppalaisista rahoituslähteistä. Tästä syystä 
FT-vero, jonka tuotto menee Euroopan unionin yleiseen talousarvioon, auttaa niiden varojen 
keräämisessä, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan investoida Euroopan omaan talouskehitykseen.

Siksi on selvää, että FT-veroa on sovellettava koko Euroopan unionin alueella. EU:lla on 
sisämarkkinat ja talousarvio. Euroalueella ei ole näitä. EU:n talousarviota kartuttava FT-vero 
on dynaamisten sisämarkkinoiden väline, eikä sitä voida periä muuten kuin koko unionissa. 
Sen on oltava käytössä kaikissa suurissa eurooppalaisissa finanssialan keskuksissa. Jos tästä 
periaatteesta poikettaisiin, se johtaisi sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiseen, mitä ei 
voida hyväksyä.

FT-verosta on saatava riittävästi tuloja, jotta täytetään sen rooli poliittisena välineenä kriisin 
nujertamisessa. Samaan aikaan vero ei kuitenkaan saisi johtaa finanssivälineiden ja -laitosten 
merkittäviin poissiirtymisiin. Nämä ovat Euroopan finanssialan tunnusmerkkejä ja Euroopan 
finanssikeskusten kehityspotentiaalin taustalla. Vero ei myöskään saa estää sellaisia 
investointijärjestelyjä, joita EU tarvitsee talouden kehityksen varmistamiseen ja eläkkeelle 
siirtyneiden kansalaisten tulojen oikeudenmukaiseen korvaamiseen.

Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että ns. yhteissijoitusyrityksiä (UCITS) koskevan 
lainsäädännön kattamiin investointirahastoihin ja eläkerahastoihin voitaisiin soveltaa 
verokannan osalta eri kohtelua eli ne saisivat alemman 0,01 prosentin verokannan.

Strukturoidut rahoitustuotteet, jotka eivät ole juuri ollenkaan avoimia niihin liittyviin 
transaktioihin osallistuville, ja niiden väärinkäyttö ovat myötävaikuttaneet rahoitusalan 
kuohunnan syntyyn Yhdysvaltojen kiinteistökuplan puhjettua. Näillä tuotteilla käydään 
intensiivisesti ja massiivisesti kauppaa, joten oletettavissa olevat verotulot olisivat 
huomattavat. Jos verotus johtaisi siihen, että tietyt johdannaiskaupan osatekijät siirtyvät pois, 
myös huippunopean algoritmikaupan alalla, tällainen poistuma ei olisi vahingollista EU:n 
pääomasisämarkkinoiden kehitykselle.
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Niihin pitäisi siis soveltaa 0,1 prosentin perusverokantaa. Tästä syystä valmistelija ehdottaa 
tämän kannan soveltamista johdannaissopimuksiin liittyviin finanssitransaktioihin.

Komission esittämää vaikutusarviointia on täydennetty sen jälkeen, kun se esitettiin 
ensimmäistä kertaa parlamentille. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tai 
valmistelijalle ei ole ilmoitettu komission täydentävien tai uusien huomioiden sisällöstä. 
Valmistelija on närkästynyt siitä, että valiokunta ei näin ollen ole pystynyt tarkastelemaan 
tuoreimman arvioinnin sisältöä. Voidaan kuitenkin olettaa, että sekä siirtymisriskejä että 
FT-veron odotettua vaikutusta EU:n talouskasvuun on tarkistettu, jotta on saatu aikaan 
selvästi vähemmän kielteinen kuva kuin julkaistussa vaikutusarvioinnissa esitetty. Edellä 
mainittu huomioon ottaen FT-veron merkityksestä sisämarkkinatavoitteiden saavuttamisessa 
tulee keskeinen tekijä tässä lausunnossa ja myös koko parlamentin lausunnossa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineiden markkinoista sekä 
neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 
93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/12/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 
93/22/ETY kumoamisesta 
(rahoitusmarkkinadirektiivi) 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I oleva 
rahoitusvälineiden määritelmä kattaa 
yhteissijoitusyritysten osuudet. Tämä 
merkitsee, että siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun direktiivin 
2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjen siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten 

(4) Rahoitusvälineiden markkinoista sekä 
neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 
93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/12/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 
93/22/ETY kumoamisesta 
(rahoitusmarkkinadirektiivi) 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I oleva 
rahoitusvälineiden määritelmä kattaa 
yhteissijoitusyritysten osuudet. Tämä 
merkitsee, että siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun direktiivin 
2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjen siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten 
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(yhteissijoitusyritykset) ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 
2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen
(EY) N:o 1060/2009 ja (EU) 
N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetun direktiivin 
2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa määriteltyjen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osakkeet ja osuudet ovat 
rahoitusvälineitä. Tämän vuoksi näiden 
välineiden merkintä ja lunastus ovat 
transaktioita, joista olisi kannettava 
finanssitransaktioveroa.

(yhteissijoitusyritykset) ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 
2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen
(EY) N:o 1060/2009 ja (EU) 
N:o 1095/201019 muuttamisesta 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetun direktiivin 
2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa määriteltyjen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osakkeet ja osuudet ovat 
rahoitusvälineitä. Tämän vuoksi näiden 
välineiden merkintä ja lunastus ovat 
transaktioita, joista olisi kannettava 
finanssitransaktioveroa.
Yhteissijoitusyritysten (UCITS) 
erityisluonne ja niiden merkitys 
sisämarkkinoiden täyden potentiaalin 
hyödyntämiselle ovat kuitenkin peruste 
sille, että niihin sovelletaan erityistä 
alempaa verokantaa. Sama koskee 
eläkerahastoja tai ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY1 6 artiklan a 
alakohdassa määriteltyjä ammatillista 
lisäeläkettä tarjoavia laitoksia.
__________
1. EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vähimmäisverokannat olisi asetettava 
riittävän korkealle tasolle tässä 
direktiivissä asetetun 
yhdenmukaistamistavoitteen
saavuttamiseksi. Niiden olisi kuitenkin 
samalla oltava riittävän matalia, jotta 
siirtymisriskit olisivat mahdollisimmat 
pienet.

(14) Vähimmäisverokannat olisi asetettava 
riittävän korkealle tasolle tässä 
direktiivissä asetettujen 
yhdenmukaistamistavoitteiden 
saavuttamiseksi, mikä edellyttää, että 
finanssiala vastaa omalta osaltaan 
asianmukaisesta osuudesta talouskriisin 
kustannuksista ja että unionin 
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reaalitalous vahvistuu. Niiden olisi 
kuitenkin samalla oltava riittävän matalia, 
jotta siirtymisriskit olisivat 
mahdollisimmat pienet.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komissio hyväksyi 29 päivänä 
kesäkuuta 2011 ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi Euroopan unionin omien 
varojen järjestelmästä, jolla on tarkoitus 
korvata EU:n talousarvion nykyinen 
rahoitusjärjestelmä uudella järjestelmällä, 
jossa hyödynnetään täysimääräisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen tarjoamia uusia 
mahdollisuuksia. Ehdotuksessa 
finanssitransaktiovero mainittiin unionin 
yleisen talousarvion mahdolliseksi 
uudeksi rahoituslähteeksi. 
Finanssitransaktiovero mahdollistaisi 
lisäverotulojen ohjaamisen kasvua 
edistäviin toimiin, joilla pyritään 
saavuttamaan Eurooppa 2020 
-strategiassa vahvistetut tavoitteet, ja 
edistäisi sisämarkkinoiden potentiaalia. 
Komissio hyväksyi 9 päivänä marraskuuta 
2011 muutetun ehdotuksen, jossa 
paranneltiin ja täydennettiin 29 päivänä 
kesäkuuta annettua ehdotusta sekä 
varmistettiin yhdenmukaisuus tämän 
direktiivin kanssa ja esitettiin, miten 
finanssitransaktiovero komission mukaan 
toimii unionin yleisen talousarvion 
rahoituslähteenä.

Or. en
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Perustelu

FT-verotulojen on kerryttävä EU:n yleiseen talousarvioon, koska se on looginen oma vara ja 
koska näitä tuloja voidaan käyttää edistämään sisämarkkinoiden aikaansaamista ja 
Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden saavuttamista kohdennetun investointipolitiikan 
avulla. Komissio aikoo esittää ehdotuksen, jossa avataan mahdollisuuksia tällaiselle 
järjestelylle. Direktiivissä on näin ollen oltava nimenomainen viittaus FT-verosta saatavien 
tulojen kertymisestä EU:n yleiseen talousarvioon ja yhteydestä omia varoja koskevaan 
ehdotukseen.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Direktiivi on saatettava voimaan 
erittäin nopeasti ja koordinoidusti muiden 
rahoitusmarkkinoiden sääntelytoimien 
kanssa. Sen on edistettävä 
sisämarkkinoiden toimintaa ja luotava 
oikeusvarmuus. Direktiivi olisi näin ollen 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä vuoden 2012 loppuun 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että FT-vero on katsottava osaksi poliittista pyrkimystä säännellä 
rahoitusmarkkinoita, nujertaa kriisi ja edistää sisämarkkinoiden toimintaa, jotta reaalitalous 
kasvaisi, veron kerääminen olisi aloitettava mahdollisimman nopeasti. Tämä on tarpeen 
myös, jotta saadaan aikaan oikeusvarmuus etenkin, koska yksittäiset jäsenvaltiot harkitsevat 
vastaavien välineiden yksipuolista käyttöönottoa. Direktiivi olisi näin ollen saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä vuoden 2012 loppuun mennessä ja sen olisi tultava voimaan 
1. tammikuuta 2013.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Komission olisi voitava tarkastella 
tätä direktiiviä uudelleen ja ehdottaa sen 
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korvaamista asetuksella, jos ilmenee, että 
sen sisämarkkinoita ja 
yhdenmukaistamista koskevat tavoitteet 
voitaisiin todennäköisemmin saavuttaa 
asetuksella.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kyseisien verokantojen on oltava 
vähintään

Kyseisien verokantojen on oltava 
vähintään 0,1 prosenttia, paitsi jos kyse on

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 0,1 prosenttia 5 artiklassa 
tarkoitettujen finanssitransaktioiden 
osalta;

(a) finanssitransaktioista, jotka liittyvät 
siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun direktiivin 
2009/65/EY1 1 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osakkeisiin ja 
osuuksiin, jolloin verokanta on vähintään 
0,01 prosenttia.
____________
1 EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en
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Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 0,01 prosenttia 6 artiklassa 
tarkoitettujen finanssitransaktioiden 
osalta.

(b) finanssitransaktioista, jotka liittyvät 
eläkerahastoon tai direktiivin 2003/41/EY 
6 artiklan a alakohdassa määriteltyyn 
ammatillista lisäeläkettä tarjoavaan 
laitokseen, jolloin verokanta on vähintään
0,01 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Verotulojen kertyminen Euroopan 

unionin talousarvioon
Finanssitransaktioverosta saatavat 
verotulot kertyvät Euroopan unionin 
talousarvioon.

Or. en

Perustelu

FT-verotulojen on kerryttävä EU:n yleiseen talousarvioon, koska se on looginen oma vara ja 
koska näitä tuloja voidaan käyttää edistämään sisämarkkinoiden aikaansaamista ja 
Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden saavuttamista kohdennetun investointipolitiikan 
avulla. Komissio aikoo esittää ehdotuksen, jossa avataan mahdollisuuksia tällaiselle 
järjestelylle. Direktiivissä on näin ollen oltava nimenomainen viittaus FT-verosta saatavien 
tulojen kertymisestä EU:n yleiseen talousarvioon ja yhteydestä omia varoja koskevaan 
ehdotukseen.
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Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa komission 
ensimmäisessä kertomuksessa käsitellään 
myös mahdollisuutta korvata tämä 
direktiivi asetuksella yhdestä 
finanssitransaktioverojärjestelmästä, 
mukaan lukien yhdet kiinteät 
vähimmäisverokannat kullekin 
finanssitransaktioryhmälle kaikkialla 
unionissa.

Or. en

Perustelu

Koska eurooppalaisella FT-verolla pyritään yhdenmukaisuuteen sisämarkkinoiden puitteissa, 
herää looginen kysymys, eikö asetus olisi asianmukainen säädös tähän tarkoitukseen 
direktiivin sijaan. Asetuksella voitaisiin vahvistaa yksi verokanta kullekin 
finanssitransaktioryhmälle kaikkialla unionissa ja tekniset säännöt FT-verotulojen 
kertymiselle unionin yleiseen talousarvioon. 

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan 31 päivään joulukuuta 2012
mennessä. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle nämä säännökset 
kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2014.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2013.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
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ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

Or. en

Perustelu

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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.


