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26.6.2013 A7-0230/56 

Tarkistus 56 

Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0230/2013 

Anni Podimata 

Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla 

COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin osallistuvan jäsenvaltion on 

vahvistettava verokannat prosentuaalisena 

osuutena veron perusteesta. 

Kunkin osallistuvan jäsenvaltion on 

vahvistettava verokannat prosentuaalisena 

osuutena veron perusteesta, eikä se saa 

olla alle 0,1 prosenttia. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0230/57 

Tarkistus 57 

Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0230/2013 

Anni Podimata 

Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla 

COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kyseisten verokantojen on oltava 

vähintään 

Poistetaan. 

a) 0,1 prosenttia 6 artiklassa 

tarkoitettujen finanssitransaktioiden 

osalta; 

 

b) 0,01 prosenttia 7 artiklassa 

tarkoitettujen finanssitransaktioiden 

osalta. 

 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0230/58 

Tarkistus 58 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0230/2013 

Anni Podimata 

Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla 

COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 8 kohta – f alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) eläkerahastoa tai Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY 

6 artiklan a alakohdassa määriteltyä 

ammatillista lisäeläkettä tarjoavaa laitosta 

sekä tällaisen rahaston tai laitoksen 

omaisuudenhoitajaa; 

Eläkerahastoa tai ammatillisia 

lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 

toiminnasta ja valvonnasta annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2003/41/EY 6 artiklan 

a alakohdassa määriteltyä ammatillista 

lisäeläkettä tarjoavaa laitosta sekä tällaisen 

rahaston tai laitoksen omaisuudenhoitajaa 

tai yhteisöä, joka on perustettu tällaisten 

varojen sijoittamista varten, tai laitoksia, 

jotka toimivat erityisesti ja yksinomaan 

tällaisten rahastojen tai laitosten edun 

mukaisesti, ei katsota tässä direktiivissä 

tarkoitetuiksi finanssilaitoksiksi. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella poistetaan 2 artiklan 1 kohdan f alakohta ja siirretään tarkistuksen teksti 

2 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan, jotta eläkerahastot eivät kuulu ’rahoituslaitoksen’ 

määritelmän alle  ja jotta niihin liittyvät finanssitransaktiot eivät tämän direktiivin nojalla 

kuulu finanssitransaktioveron piiriin. 

 

 


