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29.6.2011 A7-0228/10 

Ändringsförslag  10 
Mario Borghezio 
för EFD-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Fa (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Fa. En känd europeisk ekonom som fick 

Nobelpriset i ekonomi, Maurice Allais 

(1911–2010), konstaterade att orsaken till 

den nuvarande krisen var att man utan 

någon utgångspunkt (ex nihilo) hade 

skapat betalningsmedel, för vilka man 

utfärdat enorma skulder utan någon 

grund i den reala ekonomin, samt att 

regleringen av finansmarknaderna var 

bristfällig. Tyvärr lyssnade man inte på 

honom. 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/11 

Ändringsförslag  11 
Mario Borghezio 
för EFD-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 56a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 56a. Europaparlamentet anser att 

unionen inför omförhandlingen av 

EU:s regionala fonder bör koncentrera 

sig på att fastställa striktare kriterier i 

samband med övervakning och 

genomförande av projekt för att undvika 

fall av missbruk av medel, vilket tyvärr 

skedde i vissa flagranta fall i de fattigare 

regionerna, till nackdel för utvecklingen 

av dessa regioner. Parlamentet betonar 

dessutom att det är nödvändigt att rikta de 

regionala fondernas uppmärksamhet på 

målen för konkurrenskraft, utveckling 

och i synnerhet stöd till små och 

medelstora företag. 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/12 

Ändringsförslag  12 
Mario Borghezio 
för EFD-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 66a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 66a. Europaparlamentet erkänner att den 

allvarliga ekonomiska och sociala kris 

som orsakats av den finansgenomsyrade 

globala ekonomins sammanbrott bara kan 

förvärra riskerna för okontrollerad 

migration, vilket gör det nödvändigt att 

vidta åtgärder för att göra urval bland 

icke-EU-migranter, också för att 

förekomma och förhindra allvarliga 

sociala konflikter. 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/13 

Ändringsförslag  13 
Mario Borghezio 
för EFD-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 77a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 77a. Med tanke på hur viktig 

korruptionsbekämpning är för en verklig 

sanering av finanserna uppmanar 

Europaparlamentet medlemsstaterna att i 

sina straffrättssystem införa en 

bestämmelse om att det utbetalande 

organet ska annullera betalningen och, 

om betalningen redan gjorts, kräva 

tillbaka det dubbla av vad som betalats ut, 

i samband med verksamhet som inbegripit 

korruption, betalning av mutor eller 

andra medel för att få olagliga fördelar. 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/14 

Ändringsförslag  14 
Pervenche Berès 
 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 96a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 96a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att bedöma återinförandet 

av principerna i lagen ”Glass Steagall” 

som syftar till att skilja på olika 

bankverksamheter och förbjuda utbyte 

och inrättande av finansiella derivat. 

Or. it 

 

 


