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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários,
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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; reduzindo a 
especulação, em particular no que se 
refere aos mercados de produtos de base, 
limitando assim a volatilidade dos preços 
dos alimentos e o seu impacto negativo na 
atual crise alimentar; 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 de 
desenvolvimento da União.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As receitas do ITF, cujo objetivo 
consiste numa redistribuição mais social e 
justa da riqueza, devem ser aplicadas ao 
financiamento de bens públicos, 
nomeadamente as políticas de 
desenvolvimento da União, a redução da 
pobreza e a luta contra as alterações 
climáticas nos países em desenvolvimento.  
Estes objetivos devem permanecer como 
elemento essencial destas novas receitas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Utilização de receitas como recurso 
próprio do orçamento da UE 
Parte das receitas geradas pelo ITF na 
União deve ser utilizada como recurso 
próprio do orçamento da UE, devendo 
uma percentagem das mesmas ser 
investida no financiamento das políticas 
de cooperação para o desenvolvimento da 
União, bem como na luta contra as 
alterações climáticas nos países em 
desenvolvimento.

Or. en


