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Assunto: Parecer fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia relativo à proposta de 
Directiva do Conselho sobre um sistema comum de imposto sobre as transacções 
financeiras e que altera a Directiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo, dirigir aos Presidentes 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que 
exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao princípio 
da subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é responsável 
pela conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia 
sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Riksdag (Parlamento) da Suécia

O Riksdag apoia o princípio fundamental segundo o qual a soberania fiscal dos Estados-
Membros tem de ser salvaguardada.
O artigo 113.º do TFUE confere à União competências para adoptar as disposições 
relacionadas com a harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de 
negócios, aos impostos especiais de consumo e a outros impostos indirectos, na medida em 
que essa harmonização seja necessária para assegurar o estabelecimento e o funcionamento do 
mercado interno e para evitar a distorção da concorrência.
A proposta da Comissão não se limita à harmonização. O objectivo da proposta da Comissão 
é criar uma nova fonte de receitas, com a intenção de substituir gradualmente as contribuições 
nacionais para o orçamento da UE e reduzir assim a pressão sobre os orçamentos nacionais. 
Na página 11 da proposta, na secção "Incidência orçamental", a Comissão escreve o seguinte.
"As receitas decorrentes do ITF na UE podem ser total ou parcialmente utilizadas como 
recursos próprios para o orçamento da UE, substituindo certos recursos próprios existentes 
pagos com os orçamentos nacionais, o que contribuiria para os esforços de consolidação 
orçamental nos Estados-Membros. A Comissão irá apresentar separadamente as necessárias 
propostas complementares, expondo de que maneira o ITF pode ser utilizado como uma fonte 
para o orçamento da UE."
Tal como o Governo sueco, também o Riksdag considera que é da competência nacional dos 
Estados-Membros garantir o bem-estar social, através da colecta e utilização adequada das 
receitas fiscais. Uma aplicação demasiado lata das regras que atribuem competências 
legislativas à União conduz a uma redução da soberania dos Estados-Membros no que 
respeita à conservação das receitas fiscais suficientes para sustentar o bem-estar social que 
cada Estado-Membro decidiu assegurar à sua população. Por outras palavras, não se trata de 
uma mera harmonização de leis num âmbito em que é urgente adoptar medidas, mas da 
intenção de aumentar as receitas da UE no quadro dos fundos próprios da União.
O Riksdag considera que a proposta da Comissão, na sua forma actual e com os objectivos 
actualmente expressos, não está formulada de modo a poder ser considerada compatível com 
o princípio da subsidiariedade.


