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Punctul 39 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. solicită introducerea unei taxe pe 
tranzacțiile financiare, urmând ca 
veniturile astfel obținute să fie folosite 
pentru a ameliora funcționarea pieței prin 
reducerea speculațiilor și prin contribuția la 

finanțarea obiectivelor de interes public de 

la nivel mondial, cum ar fi dezvoltarea și 
lupta împotriva schimbărilor climatice, 
precum și pentru a reduce deficitele 
publice; consideră că o astfel de taxă ar 
trebui să fie aplicată pe o bază cât mai 
largă sau, în caz contrar, taxa pe 
tranzacțiile financiare ar trebui introdusă 
ca prim pas la nivelul UE; invită Comisia 
să realizeze în scurt timp un studiu de 
fezabilitate care să ia în considerare 
condițiile de concurență echitabilă la nivel 
mondial și, dacă este necesar, să prezinte 
propuneri legislative concrete; 

39. pledează în favoarea introducerii unei 
taxe pe tranzacțiile financiare, care ar 
urma să îmbunătățească funcționarea 
pieței prin reducerea speculațiilor și prin 
contribuția la finanțarea bunurilor publice 

mondiale și la reducerea deficitelor 
publice; consideră că introducerea unei 
taxe pe tranzacțiile financiare ar trebui să 
fie aplicată pe o bază cât mai largă și că 
UE ar trebui să promoveze introducerea 
unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivel 
mondial; invită Comisia să realizeze în 
scurt timp un studiu de fezabilitate care să 

ia în considerare necesitatea unor condiții 
de concurență echitabilă la nivel mondial și 
să analizeze posibilitatea ca această taxă 
să fie pusă în aplicare, într-o primă etapă, 
la nivel european fără consecințe negative 
asupra competitivității europene la scară 
mondială și, dacă este cazul, să prezinte 
propuneri legislative concrete; 

Or. en 

 
 


