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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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. gentager sin stærke kritik af den nye 

ramme for finanstilsyn i Unionen; 

beklager dybt, at den lader de virkelige 

kilder til finansielle risici uberørt, og at de 

banker, der driver virksomhed i hele 

Europa, også fremover vil blive overvåget 

af nationale myndigheder uden reelle 

kontrolbeføjelser; understreger 

nødvendigheden af at styrke reglerne for 

kreditvurderingsinstitutter og forbedre 

tilsynet med disse på internationalt plan, 

og at forbyde, at private virksomheder 

vurderer offentlig gæld; kræver drastiske 

foranstaltninger til at dæmme op for 

spekulation på finansmarkedet; 

understreger, at der er behov for 

hasteforanstaltninger til at begrænse 

udækket short-selling og handel med 

credit default swaps, oprette et offentligt 

europæisk kreditvurderingsbureau og 

forbyde handel med de mest skadelige 

finansielle kortsigtede produkter; 

 

Or. en 



 

AM\872077DA.doc  PE465.704v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.6.2011 A7-0228/23 

Ændringsforslag  23 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

for GUE/NGL-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 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. er stærk modstander af 

europluspagten og den procedure for 

gennemførelsen heraf, som Det 

Europæiske Råd og Europa-

Kommissionen har vedtaget; vurderer, at 

europluspagten, som blev vedtaget af Det 

Europæiske Råd den 24.-25. marts 2011, 

kun vil forstærke de sociale uligheder i 

Unionen; er overbevist om, at den bør 

erstattes af en "pagt for menneskelig og 

miljømæssig udvikling, beskæftigelse, 

socialt fremskridt og bekæmpelse af 

fattigdom" ledsaget af en investeringsplan 

for de sociale og industrielle politikker; 

Or. en 
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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 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8b. opfordrer til afholdelse af en 

folkeafstemning om europluspagten i hele 

EU; 

Or. en 



 

AM\872077DA.doc  PE465.704v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.6.2011 A7-0228/25 

Ændringsforslag  25 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

for GUE/NGL-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 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  11a. kritiserer EU’s manglende vilje til at 

regulere og beskære hedgefonde og privat 

egenkapital, som i væsentlig grad bidrog 

til krisen ved at øge de makroprudentielle 

risici; påpeger, at privat egenkapital er 

ansvarlig for selskabstømning i stor stil, 

for, at utallige arbejdstagere har mistet 

deres job, og for likvidation af mange 

virksomheder i EU; 

Or. en 
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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 8 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8c. kritiserer på det kraftigste de 

"redningspakker", som EU, IMF og ECB 

står i spidsen for; påpeger, at de 

stabiliseringsprogrammer, der er 

gennemført i Grækenland, Irland og 

Portugal, og besættelsen af at foretage 

stramninger i de andre EU-

medlemsstater, skaber mere ustabilitet, 

forværrer recessionen og dens sociale og 

økonomiske virkninger (arbejdsløshed, 

fattigdom, konkurser, underskudsspiraler 

osv.); opfordrer indtrængende til en 

øjeblikkelig ændring af de økonomiske 

politikker i medlemsstaterne og EU som 

helhed med henblik på at opnå en 

beskæftigelsesfremmende miljømæssigt 

bæredygtig vækst til gavn for de 

europæiske borgere; 

Or. en 
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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 11 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  11b. opfordrer medlemsstaterne til at øge 

beskatningen af finanssektoren og 

bankers og direktørers bonus, 

kapitalindkomster, kapitalgevinster og 

store formuer og arveindtægter og bruge 

de derved indtjente midler til at øge den 

offentlige sektors investeringer; påpeger, 

at efterspørgselsdynamikken på denne 

måde kan styrkes og indføjes i en strategi 

for en miljøvenlig og socialt bæredygtig 

udvikling med udsigt til at mindske 

underskuddet på mellemlang sigt; 

Or. en 
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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 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. fastholder, at yderligere 

finanspolitiske incitamenter er 

nødvendige for at bekæmpe økonomisk 

stagnation og udvikle en strategi for ny 

beskæftigelse, baseret på en ny, stærkere 

og mere målrettet EU-genopretningsplan, 

som også inddrager hensynet til 

ligestilling i alle dets bestanddele, for at 

investere i miljømæssigt, socialt og 

økonomisk bæredygtig udvikling, fremme 

af lige muligheder, fuld beskæftigelse med 

"godt arbejde", grønnere økonomi, social 

velfærd, udryddelse af fattigdom og social 

udstødelse og skabelse af bedre social og 

territorial samhørighed i hele EU; 

fremhæver, at dette skal ledsages af 

tilsvarende foranstaltninger på 

medlemsstatsniveau, som skal koordineres 

sammenhængende med indsatsen på EU-

plan; 

Or. en 



 

AM\872077DA.doc  PE465.704v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.6.2011 A7-0228/29 

Ændringsforslag  29 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

for GUE/NGL-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 16 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16b. understreger, at al finansiel støtte til 

medlemsstaterne skal knyttes til 

overholdelse af principperne for den 

europæiske sociale model, konsekvent 

styre udenom nedskæringer i den 

offentlige sektor, deflationære 

fastfrysninger af lønninger osv. og 

tidsmæssigt være afstemt på en sådan 

måde, at man undgår procykliske 

finanspolitiske besparelsespolitikker; 

Or. en 

 

 


