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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 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; poziva 

Komisijo, naj čim prej pripravi študijo 

izvedljivosti, pri tem pa upošteva 

konkurenčne pogoje na svetovni ravni in 

pripravi konkretne zakonodajne predloge; 

Or. en 
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Odstavek 106 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

106. meni, da bi morale države članice 

območja evra, poleg tega, da imajo enotno 

valuto, preiti na drugo raven, ki bi 

omogočila vzajemno oddajo in upravljanje 

dela državnega dolga držav članic, kar bi 

postavilo temelje za bolje pripravljen 

večstranski nadzor in zagotovil večjo 

privlačnost trga celotnega območja kot tudi 

skupno upravljanje dolga;  

106. meni, da bi morale države članice 

območja evra, poleg tega, da imajo enotno 

valuto, preiti na drugo raven, ki bi 

omogočila vzajemno oddajo in upravljanje 

dela državnega dolga držav članic, kar bi 

postavilo temelje za bolje pripravljen 

večstranski nadzor s pomočjo Evropskega 

denarnega sklada in evropskega 

instrumenta za finančno stabilnost ter 

zagotovilo večjo privlačnost trga celotnega 

območja kot tudi skupno upravljanje dolga;  

Or. en 

 

 


