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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.10.2010 A7-0267/1 

Módosítás  1 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Ilda Figueiredo 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
61 (új) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 61. elutasítja a Bizottság gazdasági 

kormányzásra vonatkozó legutóbbi 

jogalkotási javaslatát, melynek hátráltató 

hatása lehet az eleve gyenge növekedési 

ütemő uniós tagállamok gazdaságaira; 

ugyanakkor úgy ítéli meg, az Európai 

Uniónak nagyobb hangsúlyt kellene 

fektetnie egy nagyratörı befektetési és 

foglalkoztatási terv végrehajtására; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/2 

Módosítás  2 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Ilda Figueiredo 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
63. bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

63. támogatja a pénzügyi tranzakciók 

megadóztatását, ami – mint bevétel – a 

spekuláció csökkentése révén javítaná a 

piac mőködését, valamint segítené a 

globális közjavak finanszírozását és az 

államháztartási hiányok csökkentését; úgy 

véli, hogy az adót a lehetı legszélesebb 

körben kellene kivetni, vagy más lehetıség 

híján a pénzügyi tranzakciókra kivetett 

adót elsı lépésként uniós szinten kell 

bevezetni; felszólítja a Bizottságot, hogy 

gyorsan készítsen megvalósíthatósági 

tanulmányt, figyelembe véve a globális 

szinten egyenlı versenyfeltételek 

biztosítását, valamint tegyen konkrét 

jogalkotási javaslatokat; 

63. támogatja a pénzügyi tranzakciók 

megadóztatását, ami – mint bevétel – 

csökkentené a spekulációkat, valamint 

segítené a globális közjavak és a szociális 

politikák finanszírozását; úgy véli, hogy az 

adót a lehetı legszélesebb körben kellene 

kivetni, vagy más lehetıség híján a 

pénzügyi tranzakciókra kivetett adót elsı 

lépésként uniós szinten kell bevezetni; 

felszólítja a Bizottságot, hogy gyorsan 

készítsen megvalósíthatósági tanulmányt, 

valamint tegyen konkrét jogalkotási 

javaslatokat; 

Or. en 
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12.10.2010 A7-0267/3 

Módosítás  3 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Ilda Figueiredo 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
181 (új) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 181. üdvözli a 2010. szeptember 29-én, a 

szakszervezetek által Brüsszelben és más 

országokban szervezett, a megszorítások 

és bizonytalanságok elleni mozgósítás 

európai napján tapasztalt jelentıs 

részvételt, és hangsúlyozza annak politikai 

jelentıségét; támogatását fejezi ki a 

tisztességes bérezést nyújtó, színvonalas és 

biztos munkahelyekre, a mindenkit 

megilletı képzésfejlesztésre, a társadalmi 

kohéziót és szolidaritást szilárdan biztosító 

szociális védelemre, a vásárlóerı 

védelmére, valamint a jobb nyugdíjak és a 

mindenki számára hozzáférhetı minıségi 

köz- és jóléti szolgáltatások biztosítására 

vonatkozó jelenlegi szakszervezeti 

követelésekkel kapcsolatosan; felszólítja a 

Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy konkrét kezdeményezésekkel 

válaszoljanak a válság kezdete óta 

valamennyi tagállamban több millió 

ember által kifejezésre jutatott szociális 

követelésekre; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/4 

Módosítás  4 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Ilda Figueiredo 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
219 (új) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 219. hangsúlyozza a jelenleg világszintő 

válság kezelését végzı nemzetközi 

intézmények eredménytelenségét és azok 

legitimitásának hiányát; támogatását 

fejezi ki aziránt, hogy az ENSZ 

reformjának részeként új, demokratikus, 

reprezentatív, többpólusú, a feltörekvı és 

a legszegényebb országok tényleges 

részvételére nyitott, világszintő 

intézményrendszert alakítsanak ki; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/5 

Módosítás  5 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Ilda Figueiredo 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
220 (új) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 220. határozottan elítéli azt a szerepet, 

amit adóparadicsomok játszottak az 

adókikerülés ösztönzésében, az abból való 

haszonszerzésben, az adókijátszásban, 

valamint a tıkekiáramlásban; sürgeti 

ezért a tagállamokat, hogy prioritásként 

kezeljék az adóparadicsomok, az 

adókikerülés és az illegális tıkekiáramlás 

elleni küzdelmet; felszólítja az EU-t, hogy 

fokozza fellépéseit, és haladéktalanul 

vezessen be konkrét intézkedéseket – 

például szankciók formájában – az 

adóparadicsomok, az adókikerülés és az 

illegális tıkekiáramlás ellen; kéri, hogy a 

Tanács terjesszen újra elı az 

adóparadicsomok bezárásának 

javaslatára vonatkozó tervet az Egyesült 

Nemzetek és más, az Európai Uniót és 

annak tagállamait tömörítı nemzetközi 

szervezetek keretében; 

Or. xm 
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12.10.2010 A7-0267/6 

Módosítás  6 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Ilda Figueiredo 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
184 (új) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 184. elutasítja az Európai Bizottság által, 

az új gazdaságirányítás részeként javasolt 

a tagállamokra az EU által kirótt 

pénzügyi szankció mechanizmusát, mely 

elmélyíti az egyenlıtlenségeket és 

veszélyezteti a gazdasági és társadalmi 

kohéziót; javasolja a Stabilitási Paktum 

egy foglalkoztatásra és szociális 

elırehaladásra irányuló paktummal való 

helyettesítését; 

Or. fr 

 

 

 


