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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala 
l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika.

(1) Il-kriżi finanzjarja riċenti wasslet għal 
dibattiti fil-livelli kollha dwar il-possibbiltà 
ta’ taxxa addizzjonali fuq is-settur 
finanzjarju u b’mod partikolari taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT). Dan 
id-dibattitu joriġina mix-xewqa li jiġi 
żgurat li s-settur finanzjarju 
jikkontribwixxi biex ikopri l-kostijiet tal-
kriżi u li jiġi ntaxxat b'mod ekwu fil-
konfront ta' setturi oħrajn fil-ġejjieni; 
sabiex jiġu disinċentivati attivitajiet 
riskjużi wisq minn istituzzjonijiet 
finanzjarji; sabiex titrażżan l-
ispekulazzjoni, b'mod partikolari dwar is-
swieq ta' prodotti bażiċi, biex b'hekk jiġu 
limitati l-instabilità fil-prezzijiet tal-ikel u 
l-effetti negattivi tagħha fuq il-kriżi 
attwali tal-ikel; sabiex jiġu kkumplimentati 
miżuri regolatorji maħsuba biex jiġu evitati 
kriżijiet futuri u biex jiġi ġġenerat dħul 
addizzjonali għall-baġits ġenerali jew għal 
skopijiet speċifiċi ta' politika bħall-
finanzjament ta' beni pubbliċi u politiki 
ta' żvilupp tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-dħul tal-FTT, li l-għan tagħha 
huwa ridistribuzzjoni aktar soċjali u ġusta 
tal-ġid, għandu jkun allokat għall-
finanzjament ta' beni pubbliċi bħall-
politiki ta' żvilupp tal-Unjoni, it-tnaqqis 
tal-faqar u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.  Dawn 
l-objettivi għandhom jibqgħu parti 
essenzjali ta' dan id-dħul il-ġdid.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tad-dħul bħala riżorsa proprja 
għall-baġit tal-UE
Parti mid-dħul li jirriżulta mill-FTT fl-
Unjoni għandu jintuża bħala riżorsi 
proprji għall-Baġit tal-UE, u persentaġġ 
għandu jiġi investit fil-finanzjament tal-
politiki dwar il-kooperazzjoni għall-
iżvilupp u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. en


