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Betænkning A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og 

initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning) 

2009/2182(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 61 a. afviser Kommissionens nylige 

lovgivningsforslag på området for 

økonomisk styring, som vil få negative 

økonomiske virkninger for de allerede 

svage vækstrater i EU-medlemsstaterne; 

mener tværtimod, at Den Europæiske 

Union skal investere mere i 

gennemførelsen af en ambitiøs europæisk 

plan for investeringer og beskæftigelse; 

Or. fr 
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Forslag til beslutning 

Punkt 63 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

63. anbefaler, at der indføres en afgift på 

finansielle transaktioner, hvis indtægter vil 

fremme markedernes funktion ved at 

begrænse spekulation og bidrage til at 

finansiere globale offentlige goder og 

nedbringe de offentlige underskud; mener, 

at en sådan afgift bør baseres på et så bredt 

grundlag som muligt, og at afgiften på 

finansielle transaktioner som et første 

skridt bør indføres på EU-plan, hvis det 

ikke lykkes på et bredere grundlag; 

opfordrer Kommissionen til inden for kort 

tid at udarbejde en feasibility-undersøgelse, 

idet der tages hensyn til lige vilkår på 

globalt plan, og forelægge konkrete 

lovgivningsforslag; 

63. anbefaler, at der indføres en afgift på 

finansielle transaktioner, hvis indtægter vil 

begrænse spekulation og bidrage til at 

finansiere globale offentlige goder samt 

socialpolitikker; mener, at en sådan afgift 

bør baseres på et så bredt grundlag som 

muligt, og at afgiften på finansielle 

transaktioner som et første skridt bør 

indføres på EU-plan, hvis det ikke lykkes 

på et bredere grundlag; opfordrer 

Kommissionen til inden for kort tid at 

udarbejde en feasibility-undersøgelse og 

forelægge konkrete lovgivningsforslag; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 181 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 181 a. glæder sig over den store deltagelse 

i den europæiske aktionsdag imod 

nedskæringer og usikkerhed organiseret 

af fagforeningerne den 29. september 

2010 i Bruxelles samt i andre lande og 

understreger dens politiske betydning; 

støtter de europæiske fagforeningers krav 

om adgang til stabil beskæftigelse af høj 

kvalitet til en anstændig løn, udvikling af 

uddannelse for alle, en stærk social 

beskyttelse, der sikrer den sociale 

samhørighed og solidariteten, beskyttelse 

af købekraften, garanti for bedre 

pensioner og offentlige og sociale 

tjenester af høj kvalitet, der er 

tilgængelige for alle; opfordrer Rådet, 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

reagere med konkrete initiativer på de 

sociale krav fra millioner af mennesker, 

der efter krisens udbrud er kommet til 

udtryk i alle medlemsstater; 

Or. fr 
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Forslag til beslutning 

Punkt 219 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 219 a. understreger ineffektiviteten og den 

manglende legitimitet af de internationale 

institutioner, der i øjeblikket forvalter den 

verdensomspændende krise; udtrykker sin 

støtte til en ny institutionel arkitektur på 

verdensplan som led i en reform af FN, 

som skal være demokratisk, 

repræsentativ, have flere magtcentre og 

være åben for de nye vækstøkonomiers og 

de fattigste landes virkelige deltagelse; 

Or. fr 
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2009/2182(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 220 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 220 a. fordømmer kraftigt den rolle, som 

skattely spiller ved at tilskynde til 

skatteunddragelse, skattesvig og 

kapitalflugt og til, at der tjenes på det; 

opfordrer derfor indtrængende 

medlemsstaterne til at prioritere kampen 

imod skattely, skattesvig og ulovlig 

kapitalflugt; opfordrer Den Europæiske 

Union til at styrke sin indsats og træffe 

konkrete og omgående foranstaltninger, 

såsom sanktioner, imod skattely, 

skatteunddragelse og ulovlig kapitalflugt; 

opfordrer Rådet til inden for rammerne 

for FN og andre internationale organer, 

som EU og medlemsstaterne deltager i, at 

foreslå en plan for afskaffelse af skattely; 

Or. xm 
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Forslag til beslutning 

Punkt 184 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 184 a. afviser de mekanismer for 

økonomiske sanktioner imod EU-

medlemsstaterne, som Kommissionen har 

foreslået som led i den nye økonomiske 

styring, eftersom de forværrer 

ulighederne og sætter den økonomiske og 

sociale samhørighed på spil; foreslår, at 

stabiliseringspagten erstattes med en pagt 

for beskæftigelse og sociale fremskridt; 

Or. fr 

 

 

 


