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29.6.2011 A7-0228/1 

Ändringsförslag  1 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl L 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. I sin ovannämnda resolution av den 

20 oktober 2010 betonade parlamentet 

tydligt att det i nuläget krävs tydliga 

strategier, långsiktiga politiska val som är 

allmänt accepterade och finansierade och 

som ger mervärde till de 

27 medlemsstaterna samt val gjorda av 

politikerna för och tillsammans med 

medborgarna. 

utgår 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/2 

Ändringsförslag  2 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

kreditvärderingsinstitutens nedgradering av 

Greklands, Irlands och Portugals 

statsskulder har lett till en spillover-effekt i 

eurozonen och en förändring i portföljer 

som återspeglar spekulativt och 

riskobenäget beteende bland investerare 

och att det lett till att finansiering till 

hållbar marknadsränta blivit omöjligt att få 

för Grekland och Irland, vilket lett till 

finansiellt stöd från EU-IMF-program. 

2. Europaparlamentet betonar att 

kreditvärderingsinstitutens nedgradering av 

Greklands, Irlands och Portugals 

statsskulder har lett till en spillover-effekt i 

eurozonen och en förändring i portföljer 

som återspeglar spekulativt och 

riskobenäget beteende bland investerare 

och att det lett till att finansiering till 

hållbar marknadsränta blivit omöjligt att få 

för Grekland, Irland och Portugal, vilket 

lett till finansiellt stöd från 

EU-IMF-program. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/3 

Ändringsförslag  3 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet påminner om att 

kreditvärderingsinstituten i hög grad bidrog 

till finanskrisen genom att tilldela 

strukturerade finansiella instrument 

felaktiga kreditbetyg, som i genomsnitt 

fick nedgraderas med tre till fyra steg 

under krisen. Parlamentet stöder de 

principer som Financial Stability Board 

fastställde i oktober 2010 om allmänna 

riktlinjer för hur man ska minska 

utnyttjandet av externa kreditbetyg, och 

uppmanar kommissionen att beakta det 

offentliga samråd som avslutades i 

januari 2011. 

4. Europaparlamentet påminner om att 

kreditvärderingsinstituten i hög grad bidrog 

till finanskrisen genom att tilldela 

strukturerade finansiella instrument 

felaktiga kreditbetyg, som i genomsnitt 

fick nedgraderas. Parlamentet stöder de 

principer som Financial Stability Board 

fastställde i oktober 2010 om allmänna 

riktlinjer för hur man ska minska 

utnyttjandet av externa kreditbetyg, och 

uppmanar kommissionen att beakta det 

offentliga samråd som avslutades i 

januari 2011. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/4 

Ändringsförslag  4 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 21 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet stöder 

G20:s insatser för att reglera marknaderna 

för råvaruderivat, och uppmanar 

kommissionen att ta itu med 

prissvängningarna på 

jordbruksmarknaderna, fullt ut genomföra 

samtliga ramåtgärder som beslutats på 

G20-nivå och bekämpa överdrivna och 

skadliga spekulationer, främst genom den 

kommande lagstiftningen om 

finansmarknader som ska införas i EU, 

marknadsmissbruksdirektivet
*
 och MiFID

*
. 

21. Europaparlamentet stöder 

G20:s insatser för att reglera marknaderna 

för råvaruderivat, Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ta itu med 

prissvängningarna på 

jordbruksmarknaderna, fullt ut genomföra 

samtliga ramåtgärder som beslutats på 

G20-nivå och bekämpa överdrivna och 

skadliga spekulationer, främst genom den 

kommande lagstiftningen om 

finansmarknader som ska införas i EU, och 

en översyn av 

marknadsmissbruksdirektivet
1
 och MiFID

2
. 

Or. en 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 

instrument (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1). 
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29.6.2011 A7-0228/5 

Ändringsförslag  5 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet påpekar att EU 

måste ”tala med en röst” och när det är 

lämpligt fullt ut företräda medlemsstaterna 

för att globalt främja demokrati, mänskliga 

rättigheter, rättsstatliga principer, 

anständiga arbets- och 

levnadsförhållanden, god förvaltning, 

hållbar utveckling och fri och rättvis 

handel, samt klimatmålen i enlighet med 

dess interna agenda samt bekämpa 

korruption, skattebedrägerier, skatteflykt 

och skatteparadis. 

28. Europaparlamentet påpekar att EU 

måste ”tala med en röst”, ha en enda 

representant i IMF-styrelsen på 

medellång sikt, särskilt för euroområdet, 

och när det är lämpligt fullt ut företräda 

medlemsstaterna för att globalt främja 

demokrati, mänskliga rättigheter, 

rättsstatliga principer, anständiga arbets- 

och levnadsförhållanden, god förvaltning, 

hållbar utveckling och fri och rättvis 

handel, samt klimatmålen i enlighet med 

dess interna agenda samt bekämpa 

korruption, skattebedrägerier, skatteflykt 

och skatteparadis. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/6 

Ändringsförslag  6 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet upprepar kravet på 

en långtgående reform av den globala 

ekonomiska och finansiella styrningen för 

att främja öppenhet och ansvarsskyldighet 

samt garantera samstämdhet mellan de 

internationella ekonomiska och finansiella 

institutionernas politik. Parlamentet anser 

att Bretton Woods-institutionerna – 

inbegripet en struktur för global 

ekonomisk styrning – bör integreras i 

FN-systemet och inom ramen för detta 

samarbeta med 

Världshandelsorganisationen (WTO), ILO 

och en världsklimatorganisation som bör 

inrättas. 

33. Europaparlamentet upprepar kravet på 

en långtgående reform av den globala 

ekonomiska och finansiella styrningen för 

att främja öppenhet och ansvarsskyldighet 

samt garantera samstämdhet mellan de 

internationella ekonomiska och finansiella 

institutionernas politik. Parlamentet anser 

att Bretton Woods-institutionerna och 

andra befintliga organ för global 

ekonomisk styrning, inklusive 

G20-gruppen, som ett första steg mot en 

struktur för global ekonomisk styrning 

bör integreras i FN-systemet och inom 

ramen för detta samarbeta med 

Världshandelsorganisationen (WTO), ILO 

och en världsklimatorganisation som bör 

inrättas. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/7 

Ändringsförslag  7 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet betonar att EU 

bör ha en enda representant i 

IMF-styrelsen på medellång sikt. 

utgår 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/8 

Ändringsförslag  8 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 48 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet understryker att 

finanspolitisk konsolidering måste åtföljas 

av mål på medellång och lång sikt såsom 

de mål som fastställs i 

Europa 2020-strategin, framför allt när det 

gäller skapande av arbetstillfällen, social 

integration, investeringar i infrastruktur, 

resurseffektivitet, miljöanpassning av 

ekonomin och en kunskapsbaserad 

ekonomi, för att öka konkurrenskraften och 

den sociala och territoriella 

sammanhållningen. Parlamentet 

konstaterar att de olika politikområdena på 

nationell nivå och på EU-nivå bör ge 

sammanhängande stöd till strategin och att 

budgetdisciplin kan, om den införs utan en 

väldefinierad strategi, underminera 

tillväxtmöjligheterna, minska 

konkurrenskraften och allvarligt skada 

ekonomin i det långa loppet. Parlamentet 

påminner om att eftersom den öppna 

metoden för samordning misslyckats, bör 

Europa 2020-strategin innehålla bindande 

mål som kommissionen ställer upp för 

medlemsstaterna med maximi- och 

minimivärden som ska tillämpas på vissa 

makroekonomiska aspekter av deras 

ekonomier. 

48. Europaparlamentet understryker att 

finanspolitisk konsolidering måste åtföljas 

av mål på medellång och lång sikt såsom 

de mål som fastställs i 

Europa 2020-strategin, framför allt när det 

gäller skapande av arbetstillfällen, social 

integration, investeringar i infrastruktur, 

resurseffektivitet, miljöanpassning av 

ekonomin och en kunskapsbaserad 

ekonomi, för att öka konkurrenskraften och 

den sociala, ekonomiska och territoriella 

sammanhållningen. Parlamentet 

konstaterar att de olika politikområdena på 

nationell nivå och på EU-nivå bör ge 

sammanhängande stöd till strategin och att 

budgetdisciplin kan, om den införs utan en 

väldefinierad strategi, underminera 

tillväxtmöjligheterna, minska 

konkurrenskraften och allvarligt skada 

ekonomin i det långa loppet. Parlamentet 

påminner om att eftersom den öppna 

metoden för samordning misslyckats, bör 

Europa 2020-strategin innehålla bindande 

mål som kommissionen ställer upp för 

medlemsstaterna med maximi- och 

minimivärden som ska tillämpas på vissa 

makroekonomiska aspekter av deras 

ekonomier. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/9 

Ändringsförslag  9 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 103 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet efterlyser en 

övergripande strategi som en reaktion på 

de utmaningar som EU står inför, med 

stärkt ekonomisk styrning som en 

stöttepelare för EU:s reaktion. Vidare 

efterlyser parlamentet en fortsatt 

beslutsamhet i strävandena efter 

budgetkonsolidering, tillväxtfrämjande 

strukturreformer och reparation av 

banksektorn. Parlamentet konstaterar att 

rådet lagt fram förslag om en europluspakt 

som en del av paketet för ekonomisk 

styrning som just nu är föremål för 

förhandlingar mellan parlamentet och 

rådet. 

103. Europaparlamentet efterlyser en 

övergripande strategi som en reaktion på 

de utmaningar som EU står inför, med 

stärkt ekonomisk styrning som en 

stöttepelare för EU:s reaktion. Vidare 

efterlyser parlamentet en fortsatt 

beslutsamhet i strävandena efter 

budgetkonsolidering, tillväxtfrämjande 

strukturreformer och reparation av 

banksektorn. Parlamentet konstaterar att 

rådet lagt fram förslag om en europluspakt 

som en del av det paket för ekonomisk 

styrning som förhandlats fram av 

parlamentet och rådet. 

Or. en 

 

 


