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AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a completa măsurile de 
reglementare destinate să contribuie la 
evitarea unor crize viitoare și de a genera 
venituri suplimentare pentru finanțarea 
bugetelor generale sau politicilor specifice.

(1) Recenta criză financiară a condus la 
dezbateri la toate nivelurile pe tema unei 
posibile taxe suplimentare asupra 
sectorului financiar și în special a unei taxe 
asupra tranzacțiilor financiare (TTF). 
Această dezbatere rezultă din dorința de a 
se garanta că sectorul financiar contribuie 
la acoperirea costurilor crizei, pe care se 
consideră adesea că le-ar fi generat, și că 
este impozitat la un nivel echitabil față de 
alte sectoare; de a contrastimula activitățile 
prea riscante practicate de instituțiile 
financiare; de a reduce speculațiile, în 
special pe piețele produselor de bază, 
limitând astfel volatilitatea prețurilor 
alimentelor și impactul său negativ 
asupra actualei crize alimentare; de a 
completa măsurile de reglementare 
destinate să contribuie la evitarea unor 
crize viitoare și de a genera venituri 
suplimentare pentru finanțarea bugetelor 
generale sau politicilor specifice, precum 
finanțarea bunurilor publice și a 
politicilor de dezvoltare ale Uniunii.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Veniturile provenite din TTF, al cărei 
obiectiv este o redistribuire mai echitabilă 
și pe criterii sociale a averilor, ar trebui 
alocate pentru finanțarea bunurilor 
publice, precum politicile de dezvoltare 
ale Uniunii, reducerea sărăciei și lupta 
împotriva schimbărilor climatice în țările 
în curs de dezvoltare. Aceste obiective ar 
trebui să constituie în continuare o parte 
esențială a acestor venituri noi.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea veniturilor drept resurse proprii 
ale bugetului UE
O parte din veniturile provenite din TTF 
în cadrul Uniunii ar trebui utilizată drept 
resurse proprii ale bugetului UE, iar un 
anumit procent ar trebui investit în 
finanțarea politicilor de cooperare pentru 
dezvoltare ale Uniunii și a luptei 
împotriva schimbărilor climatice în țările 
în curs de dezvoltare. 
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