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Ändringsförslag  22 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 4a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet upprepar sin 

skarpa kritik av unionens nya ram för 

finansiell tillsyn. Parlamentet beklagar 

djupt att ramen lämnar de verkliga 

orsakerna till de finansiella riskerna utan 

åtgärd och att tillsynen av bankerna i hela 

Europa även fortsättningsvis kommer att 

utövas av nationella myndigheter utan 

någon reell kontrollbefogenhet. 

Parlamentet understryker att reglerna för 

kreditvärderingsinstituten måste stärkas 

och att övervakningen av 

kreditvärderingsinstitut runtom i världen 

måste förbättras samt att privata företag 

måste förbjudas att göra värderingar av 

statsskulder. Parlamentet insisterar på 

kraftfulla åtgärder för att bromsa 

spekulationen på finansmarknaderna. 

Omedelbara och akuta åtgärder krävs för 

att strikt begränsa naken blankning och 

handel med kreditswappar, inrätta ett 

offentligt europeiskt värderingsinstitut 

och förbjuda handel med de mest skadliga 

finansiella kortsiktiga produkterna. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/23 

Ändringsförslag  23 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 8a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet motsätter sig 

starkt europluspakten och det förfarande 

för genomförandet som Europeiska rådet 

och kommissionen beslutat om. 

Parlamentet anser i detta sammanhang 

att europluspakten som Europeiska rådet 

antog den 24–25 mars 2011, bara kommer 

att förvärra de sociala ojämlikheterna i 

EU. Parlamentet är övertygat om att den 

måste ersättas med en ”pakt för mänsklig 

och miljömässig utveckling, 

sysselsättning, sociala framsteg samt mot 

fattigdom”, som åtföljs av en 

investeringsplan till förmån för 

socialpolitik och näringslivspolitik. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

29.6.2011 A7-0228/24 

Ändringsförslag  24 
Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 8b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8b. Europaparlamentet efterlyser en 

folkomröstning i hela EU om 

europluspakten. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/25 

Ändringsförslag  25 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 11a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  11a. Europaparlamentet kritiserar 

EU:s ovilja att reglera och inskränka de 

hedgefonder och riskkapitalbolag som till 

stor del bidrog till krisen genom att öka 

riskerna i samband med makrotillsyn. 

Parlamentet påpekar att riskkapitalbolag 

är ansvariga för omfattande 

utförsäljningar av tillgångar, för 

oräkneliga förluster av arbetstillfällen och 

för likvidation av många företag i EU.  

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/26 

Ändringsförslag  26 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 8c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8c. Europaparlamentet kritiserar med 

eftertryck de ”räddningspaket” som EU, 

IMF och ECB tagit initiativ till. 

Parlamentet påpekar att 

stabiliseringsprogrammen i Grekland, 

Irland och Portugal samt övriga 

EU-länders besatthet av 

åtstramningsåtgärder skapar mer 

instabilitet, förvärrar lågkonjunkturen 

och dess sociala och ekonomiska 

konsekvenser (arbetslöshet, fattigdom, 

konkurser, underskottsspiraler, m.m.). 

Parlamentet uppmanar med eftertryck 

medlemsstaterna och EU som helhet att 

omedelbart ändra den ekonomiska 

politiken för att skapa arbetstillfällen och 

en miljömässigt hållbar tillväxt, till 

förmån för EU-medborgarna. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/27 

Ändringsförslag  27 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 11b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  11b. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att öka beskattningen av 

den finansiella sektorn samt av bankers 

och direktörers bonusar, av inkomst av 

kapital, av kapitalvinster och av stora 

förmögenheter och arv, och använda 

dessa intäkter för att öka den offentliga 

sektorns investeringar. Parlamentet 

påpekar att efterfrågedynamiken på detta 

sätt kan förstärkas och integreras i en 

strategi för en miljömässigt och socialt 

hållbar utveckling, med möjligheter att 

minska underskotten på medellång sikt. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/28 

Ändringsförslag  28 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 16a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet insisterar på att 

ytterligare finanspolitisk stimulans behövs 

för att bekämpa ekonomisk stagnation 

och utveckla en strategi för nya 

arbetstillfällen som bygger på en ny, 

starkare och mer målinriktad 

återhämtningsplan för EU, som är 

jämställdhetspräglad i alla sina delar, för 

att investera i en miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt hållbar utveckling, främja 

lika möjligheter och full sysselsättning 

med arbete av god kvalitet, göra ekonomin 

mer miljövänlig, skapa social välfärd, 

utrota fattigdomen och det sociala 

utanförskapet och skapa en förbättrad 

social och territoriell sammanhållning i 

hela EU. Parlamentet betonar att detta 

måste åtföljas av liknande åtgärder på 

medlemsstatsnivå som konsekvent måste 

samordnas med åtgärderna på EU-nivå. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/29 

Ändringsförslag  29 
Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 16b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16b. Europaparlamentet betonar att allt 

ekonomiskt stöd till medlemsstaterna 

måste kopplas till principerna för den 

europeiska sociala modellen, strikt leda 

bort från nedskärningar i den offentliga 

sektorn och deflatoriska lönestopp m.m. 

samt tidsmässigt planeras på ett sådant 

sätt att konjunkturförstärkande 

finanspolitiskt åtstramande åtgärder 

undviks. 

Or. en 

 

 


