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13.10.2010 A7-0267/1 

Τροπολογία  1 

Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 61 α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 61a.  απορρίπτει τις πρόσφατες 
νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής 
στον τοµέα της οικονοµικής 
διακυβέρνησης, που θα επιφέρουν 
συµπίεση στο οικονοµικό επίπεδο όπου οι 
δείκτες ανάπτυξης στα κράτη µέλη της 
Ένωσης είναι ήδη χαµηλοί· εκτιµά, 
αντίθετα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην 
εφαρµογή ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού 
προγράµµατος για τις επενδύσεις και την 
απασχόληση·  

Or. fr 
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13.10.2010 A7-0267/2 

Τροπολογία  2 

Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 63 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

63. τάσσεται υπέρ της επιβολής φόρου στις 
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, τα έσοδα 

του οποίου θα βελτίωναν τη λειτουργία 
της αγοράς µειώνοντας την κερδοσκοπία 
και θα συνέβαλλαν στη χρηµατοδότηση 

των παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών και 
στη µείωση των δηµόσιων ελλειµµάτων· 
θεωρεί ότι ο φόρος αυτός θα έπρεπε να 

έχει την ευρύτερη δυνατή βάση αλλά ότι, 

εάν αυτό δεν συµβεί, ο φόρος 

χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών θα 

πρέπει να επιβληθεί κατ’ αρχάς σε επίπεδο 

ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

ταχέως µελέτη σκοπιµότητας που να 
λαµβάνει υπόψη την ισότητα των όρων 
ανταγωνισµού και να υποβάλει 
συγκεκριµένες νοµοθετικές προτάσεις· 

63. τάσσεται υπέρ της επιβολής φόρου στις 
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, τα έσοδα 

του οποίου θα µείωναν την κερδοσκοπία 
και θα συνέβαλλαν στη χρηµατοδότηση 

των παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών και 
των κοινωνικών πολιτικών· θεωρεί ότι ο 

φόρος αυτός θα έπρεπε να έχει την 

ευρύτερη δυνατή βάση αλλά ότι, εάν αυτό 

δεν συµβεί, ο φόρος χρηµατοπιστωτικών 

συναλλαγών θα πρέπει να επιβληθεί κατ’ 

αρχάς σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 

να εκπονήσει ταχέως µελέτη σκοπιµότητας 

και να υποβάλει συγκεκριµένες 

νοµοθετικές προτάσεις· 

Or. fr 
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13.10.2010 A7-0267/3 

Τροπολογία  3 

Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 181 α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 181a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ευρεία συµµετοχή στην ευρωπαϊκή 
ηµέρα κινητοποίησης κατά της λιτότητας 
και της ανασφάλειας, που διοργάνωσαν οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις στις 29 
Σεπτεµβρίου 2010 στις Βρυξέλλες και σε 
άλλες χώρες, και υπογραµµίζει τη µεγάλη 
πολιτική της σηµασία· υποστηρίζει τις 
σηµερινές διεκδικήσεις των ευρωπαϊκών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που ζητούν  
πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης 
ποιότητας, σταθερές και αξιοπρεπώς 
αµειβόµενες, κατάρτιση για όλους, ισχυρή 
κοινωνική προστασία που θα εγγυάται 
την κοινωνική συνοχή και την 
αλληλεγγύη, προστασία της αγοραστικής 
δύναµης, διασφάλιση καλύτερων 
συντάξεων και δηµόσιων υπηρεσιών 
ποιότητας στις οποίες θα έχουν 
πρόσβαση όλοι· καλεί το Συµβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
απαντήσουν µε συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες στις κοινωνικές 
διεκδικήσεις εκατοµµυρίων ανθρώπων, 
οι οποίοι, από την αρχή της κρίσης, 
διαδηλώνουν σε όλα τα κράτη µέλη·  

Or. fr 
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13.10.2010 A7-0267/4 

Τροπολογία  4 

Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 219 α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 219a. υπογραµµίζει την 
αναποτελεσµατικότητα και την έλλειψη 
νοµιµότητας των διεθνών οργανισµών 
που διαχειρίζονται σήµερα την 
παγκόσµια κρίση· τάσσεται υπέρ µιας 
νέας παγκόσµιας θεσµικής 
αρχιτεκτονικής, που θα προκύψει µέσα 
από µεταρρύθµιση των Ηνωµένων Εθνών 
η οποία θα είναι δηµοκρατική, 
αντιπροσωπευτική, πολυπολική και 
ανοικτή στην ουσιαστική συµµετοχή των 
αναδυόµενων και των πιο φτωχών 
χωρών·  

Or. fr 
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13.10.2010 A7-0267/5 

Τροπολογία  5 

Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 220 α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 220a. καταδικάζει αποφασιστικά το ρόλο 
που παίζουν οι φορολογικοί παράδεισοι, 
που υποκινούν τη φοροαποφυγή, τη 
φοροδιαφυγή και τη φυγή κεφαλαίων και 
κερδοσκοπούν µε τις ενέργειες αυτές· 
ζητεί επίµονα από τα κράτη µέλη να 
αναγάγουν σε προτεραιότητα την 
καταπολέµηση των φορολογικών 
παραδείσων, της φοροδιαφυγής και της 
παράνοµης φυγής κεφαλαίων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη 
δράση της και να λάβει συγκεκριµένα και 
άµεσα µέτρα - όπως κυρώσεις - κατά των 
φορολογικών παραδείσων, της 
φοροδιαφυγής και της παράνοµης φυγής 
κεφαλαίων· καλεί το Συµβούλιο να 
δροµολογήσει και πάλι ένα σχέδιο που θα 
προτείνει το κλείσιµο των φορολογικών 
παραδείσων, στο πλαίσιο των Ηνωµένων 
Εθνών και άλλων διεθνών φορέων στους 
οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη µέλη της συµµετέχουν·  

Or. fr 
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13.10.2010 A7-0267/6 

Τροπολογία  6 

Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 184 α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 184a. απορρίπτει τους µηχανισµούς 
επιβολής οικονοµικών κυρώσεων κατά 
των κρατών µελών της Ένωσης που 
προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της 
νέας οικονοµικής διακυβέρνησης, οι 
οποίοι εκτιµάται ότι θα επιδεινώσουν τις 
ανισότητες και θα θέσουν σε κίνδυνο την 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή· 
προτείνει την αντικατάσταση του 
συµφώνου σταθερότητας από ένα 
σύµφωνο για την απασχόληση και την 
κοινωνική πρόοδο·  

Or. fr 

 

 


