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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 

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; 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; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 106 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

106. mener, at euroområdets medlemsstater 

udover at have en fælles valuta bør gå et 

skridt videre ved at give mulighed for en 

fælles emission og forvaltning af en del af 

medlemsstaternes statsgæld og dermed 

danne grundlaget for en mere kompleks 

multilateral overvågning med henblik på at 

sikre, at markedet i det samlede 

euroområde er mere attraktivt, og at 

gælden forvaltes i fællesskab;  

106. mener, at euroområdets medlemsstater 

udover at have en fælles valuta bør gå et 

skridt videre ved at give mulighed for en 

fælles emission og forvaltning af en del af 

medlemsstaternes statsgæld og dermed 

danne grundlaget for en mere kompleks 

multilateral overvågning med hjælp fra 

EMF og EFSF med henblik på at sikre, at 

markedet i det samlede euroområde er 

mere attraktivt, og at gælden forvaltes i 

fællesskab;  

Or. en 

 

 


