
 

AM\834894EL.doc  PE450.381v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

13.10.2010 A7-0267/7 

Τροπολογία  7 

Olle Schmidt 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 
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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 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· καλεί την 

Επιτροπή να εκπονήσει ταχέως µελέτη 

σκοπιµότητας που να λαµβάνει υπόψη την 

ισότητα των όρων ανταγωνισµού και να 

υποβάλει συγκεκριµένες νοµοθετικές 

προτάσεις· 
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106. πιστεύει ότι, πέραν του κοινού 

νοµίσµατος, οι χώρες της ευρωζώνης 

πρέπει να κάνουν ένα πρόσθετο βήµα 

προχωρώντας στις κατάλληλες 

διευθετήσεις για την από κοινού έκδοση 

τίτλων και διαχείριση µέρους του 

δηµόσιου χρέους των κρατών µελών, ώστε 

να τεθούν οι βάσεις για µια συνθετότερη 

πολυµερή εποπτεία, που θα εξασφαλίζει 

µεγαλύτερη ελκυστικότητα της αγοράς της 

ευρωζώνης στο σύνολό της, και για κοινή 

διαχείριση του χρέους·  

106. πιστεύει ότι, πέραν του κοινού 

νοµίσµατος, οι χώρες της ευρωζώνης 

πρέπει να κάνουν ένα πρόσθετο βήµα 

προχωρώντας στις κατάλληλες 

διευθετήσεις για την από κοινού έκδοση 

τίτλων και διαχείριση µέρους του 

δηµόσιου χρέους των κρατών µελών, ώστε 

να τεθούν οι βάσεις για µια συνθετότερη 

πολυµερή εποπτεία, µε τη βοήθεια του 

EMF και της Ευρωπαϊκής ∆ιευκόλυνσης 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που 

θα εξασφαλίζει µεγαλύτερη ελκυστικότητα 

της αγοράς της ευρωζώνης στο σύνολό 

της, και για κοινή διαχείριση του χρέους·  
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