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Mario Borghezio 

for EFD-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 F a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. der henviser til, at en stor europæisk 

økonom, Maurice Allais (1911-2010), som 

har modtaget nobelprisen i økonomi, 

gjorde opmærksom på, at årsagen til den 

aktuelle krise var indførelsen af 

betalingsbetingelser fra ingenting (ex 

nihilo) med enorme mængder gæld, som 

var udstedt uden en modpart i 

realøkonomien, samt den manglende 

regulering af finansmarkedet, men at han 

desværre ikke blev hørt; 

Or. it 
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Mario Borghezio 

for EFD-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 56 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 56a. mener, at der i EU's indsats i 

forbindelse med genforhandlingen af 

EU's regionale fonde bør fokuseres på 

strenge kriterier for kontrol og 

gennemførelse af projekter, så man 

undgår sager med misbrug af midler, 

sådan som der desværre har været nogle 

åbenlyse tilfælde med i de dårligst stillede 

regioner, til skade for disse regioners 

udvikling; mener, at det desuden er 

nødvendigt, at de regionale fonde 

koncentrerer sig om de målsætninger, der 

vedrører konkurrence, udvikling og 

navnlig støtte til SMV'erne; 

Or. it 



 

AM\872220DA.doc  PE465.704v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.6.2011 A7-0228/12 

Ændringsforslag  12 

Mario Borghezio 

for EFD-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 66 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 66a. anerkender, at den alvorlige 

økonomiske og sociale krise, der skyldes 

sammenbruddet i den finansbaserede 

globale økonomi, kun kan skærpe 

risikoen for ukontrolleret indvandring og 

derfor gør det nødvendigt at træffe 

foranstaltninger for at udvælge 

indvandrerne fra tredjelande og at 

foregribe og hindre alvorlige sociale 

konflikter; 

Or. it 
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Mario Borghezio 

for EFD-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 77 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 77a. opfordrer på grund af den 

fundamentale karakter af kampen mod 

korruption og for en ægte finanspolitisk 

konsolidering medlemsstaterne til i deres 

straffesystem at medtage en bestemmelse 

om annullering af betaling, og hvis 

betalingen har fundet sted, krav om 

tilbagebetaling af det dobbelte beløb for 

ethvert arbejde, der udføres med 

anvendelse af korruption, bestikkelse eller 

andre midler til at opnå særlige 

uretmæssige fordele fra det udbetalende 

organ; 

Or. it 



 

AM\872220DA.doc  PE465.704v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.6.2011 A7-0228/14 

Ændringsforslag  14 

Mario Borghezio 

for EFD-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 96 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 96a. opfordrer Kommissionen til at 

overveje at genindføre principperne i 

"Glass Steagall"-loven med henblik på at 

adskille bankaktiviteter og forbyde 

udveksling og skabelse af finansielle 

derivater; 

Or. it 

 

 


