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13.10.2010 A7-0267/7 

Módosítás  7 
Olle Schmidt 
az ALDE 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 – 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. felszólítja a 

Bizottságot, hogy gyorsan készítsen 

megvalósíthatósági tanulmányt, figyelembe 

véve a globális szinten egyenlı 

versenyfeltételek biztosítását, valamint 

tegyen konkrét jogalkotási javaslatokat; 

Or. en 
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Módosítás  8 
Olle Schmidt 
az ALDE 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 
106 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

106. úgy ítéli meg, hogy a közös valuta 

bevezetésén túl az euróövezet 

tagállamainak újabb lépést kellene tenniük, 

lehetıvé téve az államadósságok egy 

részének kölcsönös kibocsátását és 

kezelését, lefektetve ezáltal egy 

kimunkáltabb, az euróövezet piacának 

nagyobb vonzerejét és az adósság közös 

kezelését biztosító többoldalú felügyelet 

alapjait;  

106. úgy ítéli meg, hogy a közös valuta 

bevezetésén túl az euróövezet 

tagállamainak újabb lépést kellene tenniük, 

lehetıvé téve az államadósságok egy 

részének kölcsönös kibocsátását és 

kezelését, az Európai Valutaalap (EMF) 

és az európai pénzügyi stabilitási eszköz 

(EFSF)segítségével lefektetve ezáltal egy 

kimunkáltabb, az euróövezet piacának 

nagyobb vonzerejét és az adósság közös 

kezelését biztosító többoldalú felügyelet 

alapjait;  

Or. en 

 

 


