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Alteração 4
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
os orçamentos gerais ou políticas 
específicas.

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; restringindo a especulação, 
em particular nos mercados de produtos 
primários, limitando assim a volatilidade 
dos preços dos alimentos e os impactos 
desta em relação à segurança alimentar; 
desincentivando atividades demasiado 
arriscadas por parte das instituições 
financeiras; complementando as medidas 
reguladoras destinadas a evitar crises 
futuras e a gerar novas receitas para os 
orçamentos gerais ou políticas específicas, 
tais como o financiamento de bens 
públicos e das políticas da União a favor 
do desenvolvimento, especialmente com 
vista à realização dos objetivos de 
desenvolvimento do milénio (ODM).

Or. en

Alteração 5
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A recente crise financeira levou a (1) A recente crise financeira levou a 
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debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
os orçamentos gerais ou políticas 
específicas.

debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; regulando a 
especulação em relação aos produtos 
primários e produtos alimentares;
complementando as medidas reguladoras 
destinadas a evitar crises futuras e a gerar 
novas receitas para os orçamentos gerais 
ou políticas específicas, como a política de 
ajuda para o desenvolvimento.

Or. fr

Alteração 6
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
os orçamentos gerais ou políticas 
específicas.

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; restringindo a 
especulação, em particular nos mercados 
de produtos primários, limitando assim a 
volatilidade dos preços dos alimentos e os 
impactos desta em relação à segurança 
alimentar; complementando as medidas 
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reguladoras destinadas a evitar crises 
futuras e a gerar novas receitas para os 
orçamentos gerais ou políticas específicas.

Or. en

Alteração 7
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A receita do ITF, cujo objetivo 
consiste numa redistribuição mais social e 
justa da riqueza, deverá ser adicional 
relativamente aos 0,7% do RNB 
correspondentes aos compromissos 
nacionais sobre o nível da ajuda para o 
desenvolvimento, e ser aplicada no 
financiamento de bens públicos, tais como 
as políticas da União a favor do 
desenvolvimento, a redução da pobreza e 
a luta contra as alterações climáticas nos 
países em desenvolvimento Estes objetivos 
deverão constituir um elemento essencial 
desta nova receita.

Or. en

Alteração 8
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A receita do ITF não deve servir de 
pretexto para ignorar os 0,7% do RNB 
correspondentes aos compromissos 
nacionais sobre a ajuda para o 
desenvolvimento; a agenda de Copenhaga 
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e a luta contra as alterações climáticas 
nos países em desenvolvimento têm que 
ser financiadas por estes recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 9
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A receita de um ITF deverá 
fornecer aos países em desenvolvimento 
uma receita adicional destinada a 
financiar os programas sociais.

Or. en

Alteração 10
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de concentrar a tributação sobre 
o setor financeiro enquanto tal e não nos 
cidadãos e porque as instituições 
financeiras efetuam a grande maioria das 
transações nos mercados financeiros, o 
imposto deverá aplicar-se a estas 
instituições, quer estas negoceiem em seu 
nome, no nome de outras pessoas, por sua 
própria conta ou por conta de outras 
pessoas.

(12) A fim de concentrar a tributação sobre 
o setor financeiro enquanto tal e não nos 
cidadãos e porque as instituições 
financeiras efetuam a grande maioria das 
transações nos mercados financeiros, o 
imposto deverá aplicar-se a estas 
instituições, quer estas negoceiem em seu 
nome, no nome de outras pessoas, por sua 
própria conta ou por conta de outras 
pessoas. Os Estados-Membros deverão 
velar particularmente por que o montante 
devido anualmente a título de ITF por 
uma instituição financeira não seja 
repercutido de forma indireta sobre o 



AM\895189PT.doc 7/11 PE485.838v01-00

PT

cidadão-cliente dessa instituição 
financeira.

Or. fr

Alteração 11
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de permitir a adoção de normas 
mais detalhadas com o objetivo de 
determinar se certas atividades financeiras 
constituem parte significativa das 
atividades de uma empresa, de modo a que 
a empresa possa ser considerada uma 
instituição financeira para efeitos da 
aplicação da presente diretiva, bem como 
de normas mais detalhadas relativas à 
proteção contra a fraude, a evasão e os 
abusos fiscais, o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado à Comissão, 
especificando as medidas necessárias para 
esse efeito. É especialmente importante 
que a Comissão efetue consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente ao nível de peritos. A 
Comissão, na preparação e elaboração de 
atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Conselho.

(16) A fim de permitir a adoção de normas 
mais detalhadas com o objetivo de 
determinar se certas atividades financeiras 
constituem parte significativa das 
atividades de uma empresa, de modo a que 
a empresa possa ser considerada uma 
instituição financeira para efeitos da 
aplicação da presente diretiva, bem como 
de normas mais detalhadas relativas à 
proteção contra a fraude, a evasão e os 
abusos fiscais, o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado à Comissão, 
especificando as medidas necessárias para 
esse efeito. É especialmente importante 
que a Comissão efetue consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente ao nível de peritos, ONG e 
outras partes interessadas. A Comissão, 
na preparação e elaboração de atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao
Conselho.

Or. fr

Alteração 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer
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Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Caso não se chegue a um acordo 
ao nível da UE-27 até setembro de 2012, 
os Estados-Membros que estejam 
dispostos a implementar o ITF deverão 
apresentar um pedido formal de uma 
cooperação reforçada ao abrigo do artigo 
329.º do TFUE. O PE deverá dar 
prontamente a sua aprovação, sob a 
condição de que os Estados-Membros em 
questão se comprometam, ao abrigo do 
artigo 333.º, n.º 2, do TFUE, a adotar 
uma decisão que estipule que deliberarão 
de acordo com o processo legislativo 
ordinário.

Or. en

Alteração 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
operações financeiras, na condição de que, 
pelo menos, uma parte na transação seja 
estabelecida num Estado-Membro e que 
uma instituição financeira estabelecida no 
território de um Estado-Membro seja parte 
na transação, quer agindo por sua própria 
conta, ou por conta de outrem, ou em nome 
de outra parte na transação.

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
operações financeiras, incluindo 
transações de divisas à vista, na condição 
de que, pelo menos, uma parte na transação 
seja estabelecida num Estado-Membro e 
que uma instituição financeira estabelecida 
no território de um Estado-Membro seja 
parte na transação, quer agindo por sua 
própria conta, ou por conta de outrem, ou 
em nome de outra parte na transação.

Or. en
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Alteração 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cooperação reforçada
Caso não se chegue a um acordo ao nível 
da UE-27 até setembro de 2012, os 
Estados-Membros que estejam dispostos a 
implementar o ITF devem apresentar um 
pedido formal de uma cooperação 
reforçada ao abrigo do artigo 329.º do 
TFUE. O PE deve dar prontamente a sua 
aprovação, sob a condição de que os 
Estados-Membros em questão se 
comprometam, ao abrigo do artigo 333.º, 
n.º 2, do TFUE, a adotar uma decisão que 
estipule que deliberarão de acordo com o 
processo legislativo ordinário.

Or. en

Alteração 15
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até 31 de dezembro de 2016, a 
Comissão deve apresentar ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva e, se for caso disso, uma proposta 
para a sua alteração.

De três em três anos, e pela primeira vez 
até 31 de dezembro de 2016, a Comissão 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório sobre a aplicação 
da presente diretiva e, se for caso disso, 
uma proposta para a sua alteração.

Or. fr

Alteração 16
Philippe Boulland
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nesse relatório, a Comissão deve, pelo 
menos, analisar o impacto do ITF sobre o 
bom funcionamento do mercado interno, os 
mercados financeiros e a economia real e 
ter em conta os progressos efetuados em 
matéria de tributação do setor financeiro, 
num contexto internacional.

Nesse relatório, a Comissão deve, pelo 
menos, analisar o impacto do ITF sobre o 
bom funcionamento do mercado interno, os 
mercados financeiros e a economia real, a 
especulação em relação aos produtos 
primários e produtos alimentares, e a luta 
contra os paraísos fiscais, e ter em conta 
os progressos efetuados em matéria de 
tributação do setor financeiro, num 
contexto internacional.

Or. fr

Alteração 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Utilização da receita como recurso 

próprio do orçamento da UE
Parte da receita gerada pelo ITF na 
União deverá ser utilizada como recurso 
próprio do orçamento da UE, devendo 
uma percentagem significativa da mesma 
ser investida no financiamento das 
políticas de cooperação para o 
desenvolvimento da União e da luta 
contra as alterações climáticas nos países 
em desenvolvimento.

Or. en



AM\895189PT.doc 11/11 PE485.838v01-00

PT

Alteração 18
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Utilização da receita como recurso 

próprio do orçamento da UE
Parte da receita gerada pelo ITF na 
União deverá ser utilizada como recurso 
próprio do orçamento da UE, devendo 
uma percentagem significativa da mesma 
ser investida no financiamento da luta
contra as alterações climáticas nos países 
em desenvolvimento.

Or. en


