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Ændringsforslag  1 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at Parlamentet i 

ovennævnte beslutning af 20. oktober 

2010 klart argumenterede for, at det, der 

er behov for nu, er klare strategier, 

langsigtede politiske valg, der vedtages og 

finansieres i fællesskab og skaber 

merværdi for de 27 medlemsstater, og 

valg, der træffes af politikerne til gavn for 

og sammen med borgerne, 

udgår 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/2 

Ændringsforslag  2 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at efter 

kreditvurderingsinstitutternes degradering 

af Grækenlands, Irlands og Portugals 

statsgæld har der været en afsmittende 

virkning (spill over) i alle lande i 

euroområdet og et skift i porteføljer, der 

afspejler spekulativ og risikosky adfærd 

blandt investorerne, og at Grækenland og 

Irland derfor ikke længere har kunnet opnå 

markedsfinansiering til overkommelige 

rentesatser, hvorfor der måtte ydes 

finansiel støtte inden for rammerne af EU-

IMF-programmer; 

2. understreger, at efter 

kreditvurderingsinstitutternes degradering 

af Grækenlands, Irlands og Portugals 

statsgæld har der været en afsmittende 

virkning (spill over) i alle lande i 

euroområdet og et skift i porteføljer, der 

afspejler spekulativ og risikosky adfærd 

blandt investorerne, og at Grækenland, 

Irland og Portugal derfor ikke længere har 

kunnet opnå markedsfinansiering til 

overkommelige rentesatser, hvorfor der 

måtte ydes finansiel støtte inden for 

rammerne af EU-IMF-programmer; 

Or. en 
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Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. minder om, at kreditvurderingsbureauer 

spillede en væsentlig rolle i forbindelse 

med den finansielle krises opståen, fordi de 

foretog forkerte vurderinger af 

strukturerede finansielle instrumenter, som 

i gennemsnit måtte nedjusteres tre til fire 

hak under krisen; er enig i de principper, 

der blev fastlagt af Rådet for Finansiel 

Stabilitet i oktober 2010, som giver generel 

vejledning om, hvordan anvendelse af 

eksterne kreditvurderinger reduceres, og 

opfordrer Kommissionen til at tage behørig 

hensyn til den offentlige høring, der 

sluttede i januar 2011; 

4. minder om, at kreditvurderingsbureauer 

spillede en væsentlig rolle i forbindelse 

med den finansielle krises opståen, fordi de 

foretog forkerte vurderinger af 

strukturerede finansielle instrumenter, som 

i gennemsnit måtte nedjusteres; er enig i de 

principper, der blev fastlagt af Rådet for 

Finansiel Stabilitet i oktober 2010, som 

giver generel vejledning om, hvordan 

anvendelse af eksterne kreditvurderinger 

reduceres, og opfordrer Kommissionen til 

at tage behørig hensyn til den offentlige 

høring, der sluttede i januar 2011; 

Or. en 



 

AM\872057DA.doc  PE465.704v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.6.2011 A7-0228/4 
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Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. støtter G20 i bestræbelserne på at 

regulere markederne for råvarederivater; 

opfordrer Kommissionen til at behandle 

prisudsving på landbrugsmarkederne, til 

fuldt ud at gennemføre alle 

rammeforanstaltningerne, der blev vedtaget 

på G20-niveau, og til at bekæmpe 

overdreven og skadelig spekulation, 

navnlig gennem den kommende EU-

lovgivning om finansielle markeder, 

direktivet om markedsmisbrug og 

direktivet om markeder for finansielle 

instrumenter; 

21. støtter G20 i bestræbelserne på at 

regulere markederne for råvarederivater; 

opfordrer Kommissionen til at behandle 

prisudsving på landbrugsmarkederne, til 

fuldt ud at gennemføre alle 

rammeforanstaltningerne, der blev vedtaget 

på G20-niveau, og til at bekæmpe 

overdreven og skadelig spekulation, 

navnlig gennem den kommende EU-

lovgivning om finansielle markeder og 

revisionen af direktivet om 

markedsmisbrug og direktivet om 

markeder for finansielle instrumenter; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. minder om, at EU skal “tale med én 

stemme” og skal i givet fald fuldt ud 

repræsentere medlemsstaterne og fremme 

demokrati, menneskerettigheder, retsstaten, 

anstændige arbejds- og levevilkår, god 

regeringsførelse, bæredygtig udvikling, fri 

og fair handel og klimamålene på globalt 

plan i overensstemmelse med sin interne 

dagsorden samt bekæmpe korruption, 

skattesvig og skattely; 

28. minder om, at EU skal “tale med én 

stemme”, på mellemlang sigt kun have én 

repræsentant i IMF's bestyrelse, navnlig 

for euroområdet, og i givet fald fuldt ud 

repræsentere medlemsstaterne og fremme 

demokrati, menneskerettigheder, retsstaten, 

anstændige arbejds- og levevilkår, god 

regeringsførelse, bæredygtig udvikling, fri 

og fair handel og klimamålene på globalt 

plan i overensstemmelse med sin interne 

dagsorden samt bekæmpe korruption, 

skattesvig og skattely; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. minder om, at det kræver en 

vidtrækkende reform af den økonomiske 

og finansielle styring på verdensplan med 

henblik på at fremme gennemsigtigheden 

og ansvarligheden og sikre sammenhæng 

mellem de internationale økonomiske og 

finansielle institutioners politikker; 

opfordrer til, at Bretton Woods-

institutionerne - herunder en endnu ikke 

oprettet global økonomisk styringsstruktur 

- integreres i FN-systemet, hvor de bør 

samvirke med WTO, ILO og en 

verdensmiljøorganisation, der skal 

oprettes; 

33. minder om, at det kræver en 

vidtrækkende reform af den økonomiske 

og finansielle styring på verdensplan med 

henblik på at fremme gennemsigtigheden 

og ansvarligheden og sikre sammenhæng 

mellem de internationale økonomiske og 

finansielle institutioners politikker; 

opfordrer til, at Bretton Woods-

institutionerne og andre eksisterende 

organer for økonomisk styring - herunder 

G20 - som et første skridt i retning af en 

global økonomisk styringsstruktur 

integreres i FN-systemet, hvor de bør 

samvirke med WTO, ILO og en 

verdensmiljøorganisation, der skal 

oprettes; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/7 

Ændringsforslag  7 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. understreger, at EU på mellemlang 

sigt skal have en enkelt repræsentant i 

IMF's bestyrelse; 

udgår 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/8 

Ændringsforslag  8 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. understreger, at den finanspolitiske 

konsolidering skal ledsages af mellem- og 

langsigtede mål som dem, der er fastlagt i 

Europa 2020-strategien, især med hensyn 

til jobskabelse, social inklusion, 

investering i infrastruktur, 

ressourceeffektivitet, miljøvenlig 

omlægning af økonomien og en 

videnbaseret økonomi med henblik på at 

øge konkurrenceevnen og den sociale og 

territoriale samhørighed; bemærker, at de 

forskellige nationale politikker og EU's 

politikker bør give sammenhængende 

støtte til strategien, og at budgetdisciplin 

kan underminere vækstudsigterne, reducere 

konkurrenceevnen og på alvorlig vis skade 

økonomien på lang sigt, hvis den ikke 

pålægges i henhold til en veldefineret 

strategi; minder om, at Europa 2020-

strategien, idet den åbne 

koordineringsmetode har slået fejl, bør 

omfatte bindende mål som fastsat af 

Kommissionen for medlemsstater med 

maksimum- og minimumværdier, der skal 

anvendes på visse makroøkonomiske 

aspekter af deres økonomier; 

48. understreger, at den finanspolitiske 

konsolidering skal ledsages af mellem- og 

langsigtede mål som dem, der er fastlagt i 

Europa 2020-strategien, især med hensyn 

til jobskabelse, social inklusion, 

investering i infrastruktur, 

ressourceeffektivitet, miljøvenlig 

omlægning af økonomien og en 

videnbaseret økonomi med henblik på at 

øge konkurrenceevnen og den sociale, 

økonomiske og territoriale samhørighed; 

bemærker, at de forskellige nationale 

politikker og EU's politikker bør give 

sammenhængende støtte til strategien, og 

at budgetdisciplin kan underminere 

vækstudsigterne, reducere 

konkurrenceevnen og på alvorlig vis skade 

økonomien på lang sigt, hvis den ikke 

pålægges i henhold til en veldefineret 

strategi; minder om, at Europa 2020-

strategien, idet den åbne 

koordineringsmetode har slået fejl, bør 

omfatte bindende mål som fastsat af 

Kommissionen for medlemsstater med 

maksimum- og minimumværdier, der skal 

anvendes på visse makroøkonomiske 

aspekter af deres økonomier; 

Or. en 
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Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 103 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

103. anmoder om en omfattende strategi, 

der skal gøre det muligt at imødegå de 

udfordringer, som Unionen står over for, 

og primært bygge på forstærket økonomisk 

styring; anmoder ligeledes om, at man 

fastholder fokus på finanspolitisk 

konsolidering, bæredygtig vækst, 

forstærkede strukturreformer og sanering 

af banksektoren; noterer sig den 

europluspagt, Rådet har foreslået som et 

element i den pakke af forslag vedrørende 

økonomisk styring, der for tiden 

forhandles af Parlamentet og Rådet; 

103. anmoder om en omfattende strategi, 

der skal gøre det muligt at imødegå de 

udfordringer, som Unionen står over for, 

og primært bygge på forstærket økonomisk 

styring; anmoder ligeledes om, at man 

fastholder fokus på finanspolitisk 

konsolidering, bæredygtig vækst, 

forstærkede strukturreformer og sanering 

af banksektoren; noterer sig den 

europluspagt, Rådet har foreslået som et 

element i den pakke af forslag vedrørende 

økonomisk styring, der er forhandlet af 

Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

 


