
 

AM\834841DA.doc  PE450.381v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

13.10.2010 A7-0267/11 

Ændringsforslag  11 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen  

for PPE-Gruppen 

Sergio Gaetano Cofferati 

for S&D-Gruppen 

Pascal Canfin 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og 

initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning) 

(2009/2182(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. Bemærker, at globale ubalancer, 

regulerende styringsformer (regulering og 

tilsyn) samt monetær politik – sammen 

med specifikke faktorer, der ligger i det 

finansielle system, såsom kompleksiteten 

og uklarheden af de finansielle produkter, 

kortsigtede aflønningssystemer og 

utilstrækkelige forretningsmodeller - er de 

tre vigtigste faktorer bag den nuværende 

finansielle krise;  

3. bemærker, at globale ubalancer, 

regulerende styringsformer (regulering og 

tilsyn) samt monetær politik – sammen 

med specifikke faktorer, der ligger i det 

finansielle system, såsom kompleksiteten 

og uklarheden af de finansielle produkter, 

kortsigtede aflønningssystemer og 

utilstrækkelige forretningsmodeller - er de 

vigtigste faktorer bag den nuværende 

finansielle krise; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 57 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. efterlyser øget gennemsigtighed i 

forbindelserne mellem medlemsstaterne og 

disses forbindelser til de ledende 

finansielle virksomheder;  

57. Vedrører ikke den danske tekst  

Or. en 



 

AM\834841DA.doc  PE450.381v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.10.2010 A7-0267/13 

Ændringsforslag  13 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

for PPE-Gruppen 

Sergio Gaetano Cofferati 

for S&D-Gruppen 

Pascal Canfin 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og 
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Forslag til beslutning 

Punkt 70 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. bemærker, at dette har ført til 

finansielle konsolideringsstrategier, der vil 

indskrænke regeringernes 

handlingskapacitet betragteligt; advarer 

samtidig om, at disse krisepakker ikke bør 

resultere i foranstaltninger, som kan 

modvirke økonomisk genopretning, 

jobskabelse og social samhørighed;  

70. bemærker, at dette kan føre til 

finansielle konsolideringsstrategier, der vil 

indskrænke regeringernes 

handlingskapacitet betragteligt; advarer 

samtidig om, at disse krisepakker ikke bør 

resultere i foranstaltninger, som kan 

modvirke økonomisk genopretning, 

jobskabelse og social samhørighed;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 111 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

111. slår til lyd for en fælles budgetstrategi 

med henblik på at genoprette og sikre et 

område med langsigtet økonomisk vækst; 

111. slår til lyd for en fælles budgetstrategi 

med henblik på at genoprette og sikre EU 

som et område med langsigtet økonomisk 

vækst; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 126 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

126. er af den opfattelse, at initiativer i 

enkeltstående stater ikke kan være 

effektive uden en koordineret indsats på 

EU-plan, hvilket gør det afgørende, at Den 

Europæiske Union taler med én stærk 

stemme og iværksætter fælles aktioner; 

mener, at solidaritet, som den europæiske 

socialøkonomiske model er baseret på, og 

koordination af nationale svar har været 

afgørende for at undgå kortsigtede 

protektionistiske foranstaltninger i de 

enkelte medlemsstater; giver udtryk for sin 

bekymring for, at en tilbagevenden til 

økonomisk protektionisme på nationalt 

plan efter al sandsynlighed ville føre til en 

fragmentering af det indre marked og et 

fald i konkurrenceevnen og derfor skal 

undgås; er bekymret over, at den 

nuværende økonomiske og finansielle krise 

kan anvendes til at retfærdiggøre 

genindførelse af protektionistiske 

foranstaltninger i nogle medlemsstater, når 

nedgangsperioden kræver fælles 

beskyttelsesmekanismer i stedet; 

Vedrører ikke den danske tekst 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 177 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

177. bemærker, at skatte- og 

valutapolitikker ikke er nogen erstatning 

for strukturel reform, der skal tage fat på 

den europæiske økonomis grundlæggende 

svagheder, nemlig drastisk voksende gæld 

og underskud, en aldrende befolkning, den 

oplagte kilde til en ny eksplosiv inflation, 

risici for virksomhederne, der er et resultat 

af klimaændringspolitikkerne, især på 

grund af usikkerheden omkring nye mål og 

standarder, lav produktivitet og manglende 

konkurrenceevne; slår til lyd for mere 

effektiv anvendelse af offentlige midler på 

både EU-plan og nationalt plan; mener, at 

forskellene mellem krisens 

begyndelsestidspunkter og intensitet samt 

de forskellige forhåndsregulerende skatte- 

og finanspolitikker mellem de enkelte 

medlemsstater bør tages i betragtning ved 

vedtagelsen af koordinerede politikker og 

mål; mener, at denne indsats bør føre til en 

hurtigere, egentlig konvergens mellem de 

nationale økonomier; 

177. bemærker, at skatte- og 

valutapolitikker ikke er nogen erstatning 

for strukturel reform, der skal tage fat på 

den europæiske økonomis grundlæggende 

svagheder, nemlig drastisk voksende gæld 

og underskud, en aldrende befolkning, 

sandsynligheden af en ny voldsom 

stigning i inflationen eller en udvikling 

med deflation, risici for virksomhederne, 

der er et resultat af 

klimaændringspolitikkerne, især på grund 

af usikkerheden omkring nye mål og 

standarder, lav produktivitet og manglende 

konkurrenceevne; slår til lyd for mere 

effektiv anvendelse af offentlige midler på 

både EU-plan og nationalt plan; mener, at 

forskellene mellem krisens 

begyndelsestidspunkter og intensitet samt 

de forskellige forhåndsregulerende skatte- 

og finanspolitikker mellem de enkelte 

medlemsstater bør tages i betragtning ved 

vedtagelsen af koordinerede politikker og 

mål; mener, at denne indsats bør føre til en 

hurtigere, egentlig konvergens mellem de 

nationale økonomier; 
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Forslag til beslutning 

Punkt 196 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

196. bemærker, at SMV'er og iværksættere 

spiller en vigtig rolle i alle økonomier og er 

de vigtigste generatorer for beskæftigelse 

og indkomst samt skaber mest innovation 

og vækst; 

196. bemærker, at SMV'er og iværksættere 

spiller en vigtig rolle i alle økonomier og er 

de vigtigste generatorer for beskæftigelse 

og indkomst samt skaber mest innovation 

og vækst; mener, at SMV'er er afgørende 

for den fremtidige udvikling, vækst og 

velfærd i EU, og at EU's 

konkurrenceevne i forhold til resten af 

verden kan styrkes ved at prioritere 

SMV'er; 

Or. en 
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initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning) 
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Forslag til beslutning 

Punkt 198 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

198. mener, at SMV'er er afgørende for 

den fremtidige udvikling, vækst og 

velfærd i EU, og at EU's 

konkurrenceevne i forhold til resten af 

verden kan styrkes ved at prioritere 

SMV'er; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 202 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

202. mener, at det kan være gavnligt med 

en række forskellige alternative 

børsaktører, navnlig for at give SMV'er 

adgang til kapital; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 203 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

203. bemærker, at den finansielle krise 

forstærket af den deraf følgende 

økonomiske tilbagegang har bevirket, at 

der er mindre risikovillig kapital til 

rådighed for SMV'er og iværksættere; 

opfordrer derfor til, at der lægges større 

vægt på innovative finansielle løsninger 

med henblik på at give SMV'er, og 

navnlig unge og stærkt innovative 

virksomheder, mulighed for at spille deres 

rolle såvel direkte som indirekte, når det 

gælder om at forbedre den overordnede 

vækst; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 205 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

205. mener, at SMV'er bør anses for en 

drivkraft i forskning og innovation, idet de 

skal fremme beskæftigelsen og bidrage til 

EU's konkurrenceevne og derfor bør 

anses for partnere i mindre investeringer 

finansieret af samhørighedsfondene; 

mener, at tildeling af midler til 

universiteterne og fremme af partnerskaber 

med SMV'er er essentielle i denne 

henseende; 

205. mener, at SMV’er bør anses for en 

drivkraft for mindre investeringer 

finansieret af samhørighedsfondene; 

mener, at tildeling af midler til 

universiteterne og fremme af partnerskaber 

med SMV'er er essentielle i denne 

henseende; 

Or. en 
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Ny overskrift efter punkt 223 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Konklusion 

Or. en 

 

 


