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12.10.2010 A7-0267/1 

Predlog spremembe  1 

Miguel Portas, Nikolaos Huntis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Ilda 

Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 61a. zavrača nedavne zakonodajne 

predloge Komisije na področju 

gospodarskega upravljanja, ki bi imeli 

negativen gospodarski učinek na že tako 

nizko stopnjo rasti v državah članicah 

Unije; nasprotno meni, da bi si morala 

Evropska unija bolj prizadevati pri 

izvajanju ambiciozno zastavljenega 

evropskega načrta za naložbe in 

zaposlovanje; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/2 

Predlog spremembe  2 

Miguel Portas, Nikolaos Huntis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Ilda 

Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza:  priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih 

sprožili (vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. se zavzema za uvedbo davka na 

finančne transakcije, saj bi prihodki iz tega 

vira obrzdali špekulacije in tako izboljšali 

delovanje trga ter prispevali k financiranju 

svetovnih javnih dobrin in zmanjšali 

javnofinančne primanjkljaje; meni, da bi 

moral biti davek na finančne transakcije 

uveden v čim več državah, če to ne bi bilo 

mogoče, pa bi moral biti kot prvi korak 

uveden na ravni EU; poziva Komisijo, naj 

čim prej pripravi študijo izvedljivosti, pri 

tem pa upošteva konkurenčne pogoje na 

svetovni ravni in pripravi konkretne 

zakonodajne predloge; 

63. se zavzema za uvedbo davka na 

finančne transakcije, saj bi prihodki iz tega 

vira obrzdali špekulacije ter prispevali k 

financiranju svetovnih javnih dobrin in 

socialnih politik; meni, da bi moral biti 

davek na finančne transakcije uveden v 

čim več državah, če to ne bi bilo mogoče, 

pa bi moral biti kot prvi korak uveden na 

ravni EU; poziva Komisijo, naj čim prej 

pripravi študijo izvedljivosti in predloži 

konkretne zakonodajne predloge; 

Or. en 
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12.10.2010 A7-0267/3 

Predlog spremembe  3 

Miguel Portas, Nikolaos Huntis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Ilda 

Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza:  priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih 

sprožili (vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 181 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 181a. pozdravlja veliko udeležbo na 

evropskem dnevu mobilizacije proti 

varčevalnim ukrepom in socialni 

negotovosti, ki so ga v Bruslju in drugih 

državah 29. septembra 2010 organizirali 

sindikati, ter poudarja njegov velik 

političen pomen; podpira evropske 

sindikate, ki zahtevajo dostop do 

kakovostnih, trajnih in dostojno plačanih 

delovnih mest, razvoj izobraževanja za 

vse, močno socialno zaščito, ki bo 

zagotovila socialno kohezijo in 

solidarnost, zaščito kupne moči, 

zagotovitev višjih pokojnin ter vsem 

dostopnih kakovostnih javnih in socialnih 

storitev; poziva Svet, Komisijo in države 

članice, naj na socialne zahteve milijonov 

ljudi, ki so se od začetka krize udeležili 

protestov v vseh državah članicah, 

odgovorijo s konkretnimi pobudami; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/4 

Predlog spremembe  4 

Miguel Portas, Nikolaos Huntis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Ilda 

Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza:  priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih 

sprožili (vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 219 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 219a. poudarja neučinkovitost in 

pomanjkanje legitimnosti mednarodnih 

institucij, ki trenutno rešujejo svetovno 

krizo; je naklonjen novi svetovni 

institucionalni strukturi v okviru reforme 

Združenih narodov, ki bi bila 

demokratična, reprezentativna, 

večpolarna in odprta za dejavno udeležbo 

držav v vzponu in najrevnejših držav; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/5 

Predlog spremembe  5 

Miguel Portas, Nikolaos Huntis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Ilda 

Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza:  priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih 

sprožili (vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 220 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 220a. močno obsoja vlogo davčnih oaz, ki 

spodbujajo davčne utaje in zlorabe, beg 

kapitala ter njihovo izkoriščanje; zato 

poziva države članice, naj si kot 

prednostno nalogo zadajo boj proti 

davčnim oazam in zlorabam ter 

nezakonitemu begu kapitala; poziva 

Evropsko unijo, naj okrepi svoje 

delovanje ter proti temu sprejme 

konkretne in takojšnje ukrepe, na primer 

sankcije; poziva Svet, naj v okviru 

Združenih narodov in drugih 

mednarodnih organov, v katere je 

vključena Evropska unija in njene države 

članice, znova vzpostavi načrt za odpravo 

davčnih oaz; 

Or. xm 
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12.10.2010 A7-0267/6 

Predlog spremembe  6 

Miguel Portas, Nikolaos Huntis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Ilda 

Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza:  priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih 

sprožili (vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 184 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 181a. zavrača mehanizme denarnih 

sankcij proti državam članicam Unije, ki 

jih je predlagala Evropska komisija v 

okviru novega gospodarskega 

upravljanja, saj bi poglobili neenakosti ter 

ogrozili ekonomsko in socialno kohezijo; 

predlaga zamenjavo pakta stabilnosti s 

paktom za zaposlovanje in socialni 

napredek; 

Or. fr 

 

 

 


