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31.1.2018 A8-0383/1 

Tarkistus  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. katsoo rahapoliittisten 

välitysmekanismien nykyisen 

tehottomuuden vuoksi, että EKP:n on 

varmistettava hintatason vakaus, jonka 

EKP:n neuvosto on määritellyt hieman alle 

kahden prosentin inflaatiovauhdiksi; 

katsoo, että EKP:n olisi kuitenkin 

arvioitava huolellisesti harjoittamansa 

politiikan aiheuttamia hyötyjä ja 

sivuvaikutuksia, erityisesti kaavailtujen 

deflaation torjumista koskevien toimien 

osalta; toteaa, että EKP:n olisi 

rahoitusmarkkinoita koskevan varmuuden 

ja luottamuksen luomiseksi keskityttävä 

rahapoliittisia toimenpiteitään koskevaan 

selkeään ja ytimekkääseen viestintään; 

11. katsoo rahapoliittisten 

välitysmekanismien nykyisen 

tehottomuuden vuoksi, että EKP:n on 

varmistettava hintatason vakaus, jonka 

EKP:n neuvosto on määritellyt hieman alle 

kahden prosentin inflaatiovauhdiksi; 

katsoo, että EKP:n olisi kuitenkin 

arvioitava huolellisesti harjoittamansa 

politiikan aiheuttamia hyötyjä ja 

sivuvaikutuksia, erityisesti kaavailtujen 

deflaation torjumista koskevien toimien 

osalta; pitää nimellistä BKT:tä koskevan 

tavoitteen käyttöönottoa uutena 

rahapolitiikan tavoitteena; toteaa, että 

EKP:n olisi rahoitusmarkkinoita koskevan 

varmuuden ja luottamuksen luomiseksi 

keskityttävä rahapoliittisia toimenpiteitään 

koskevaan selkeään ja ytimekkääseen 

viestintään;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Tarkistus  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. pitää valitettavana, että vaikka 

työttömyys on vähentynyt 10,5 prosentista 

(joulukuu 2015) 9,6 prosenttiin (joulukuu 

2016), se on edelleen korkeaa monissa 

euroalueen maissa, ja euroalueen 

kokonaiskysyntä pysyy vaimeana, ja 

toteaa, että myös unionissa jatkuva 

eriarvoisuus saattaa haitata vahvaa ja 

osallistavaa talouskasvua; edellyttää siksi, 

että pannaan täytäntöön tuottavuuden 

lisäämiseen tähtäävää politiikkaa, jossa 

keskitytään taitoihin, joilla edistetään 

entisestään työpaikkojen luomista, sekä 

palkkojen korottamiseen; 

19. pitää valitettavana, että vaikka 

työttömyys on vähentynyt 10,5 prosentista 

(joulukuu 2015) 9,6 prosenttiin (joulukuu 

2016), se on edelleen korkeaa monissa 

euroalueen maissa, ja euroalueen 

kokonaiskysyntä pysyy vaimeana, ja 

toteaa, että myös unionissa jatkuva 

eriarvoisuus saattaa haitata vahvaa ja 

osallistavaa talouskasvua; edellyttää siksi, 

että pannaan täytäntöön tuottavuuden 

lisäämiseen tähtäävää politiikkaa, jossa 

keskitytään taitoihin, joilla edistetään 

entisestään työpaikkojen luomista, sekä 

palkkojen korottamiseen; kehottaa EKP:tä 

tutkimaan muita toimintapoliittisia 

vaihtoehtoja kuin korkopolitiikka ja 

joukkolainojen osto, jotta rahaa tai 

luottoja voidaan ohjata tehokkaasti 

reaalitalouteen; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Tarkistus  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. toteaa, että vaikka nykyinen 

matalien korkojen politiikka vaikuttaa 

väliaikaisesti järjestämättömien lainojen 

määrään myönteisesti, näihin lainoihin 

liittyviin suuriin riskeihin olisi 

paneuduttava tehokkaasti ja jäsennellysti; 

panee merkille EKP:n ja yhteisen 

valvontamekanismin toimet euroalueen 

pankkien valvomiseksi ja auttamiseksi, 

jotta voidaan vähentää järjestämättömille 

lainoille altistumista; panee erityisesti 

merkille EKP:n pankeille maaliskuussa 

2017 antaman ohjeistuksen 

järjestelemättömistä lainoista ja sen 

yksittäisiä pankkeja koskevat toimet sekä 

Ecofin-neuvoston 11. heinäkuuta 2017 

hyväksymän toimintasuunnitelman, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

parlamentin toimivaltaa tason 1 

lainsäädännön yhteydessä; korostaa, että 

neuvoston toimintasuunnitelman 

asianmukainen täytäntöönpano edellyttää 

pankkien, valvojien, sääntelyviranomaisten 

ja kansallisten viranomaisten yhteisiä 

toimia; edellyttää stressitestejä, joiden on 

oltava kattavuudeltaan laajoja ja 

menetelmiltään asianmukaisia ja vahvoja; 

suosittaa, että kiinteistömarkkinoiden 

kehitystä seurataan huolellisesti; katsoo, 

että mahdollisissa lisätoimissa olisi 

huolehdittava siitä, että Euroopan 

27. toteaa, että vaikka nykyinen 

matalien korkojen politiikka vaikuttaa 

väliaikaisesti järjestämättömien lainojen 

määrään myönteisesti, näihin lainoihin 

liittyviin suuriin riskeihin olisi 

paneuduttava tehokkaasti ja jäsennellysti; 

panee merkille EKP:n ja yhteisen 

valvontamekanismin toimet euroalueen 

pankkien valvomiseksi ja auttamiseksi, 

jotta voidaan vähentää järjestämättömille 

lainoille altistumista; panee erityisesti 

merkille EKP:n pankeille maaliskuussa 

2017 antaman ohjeistuksen 

järjestelemättömistä lainoista ja sen 

yksittäisiä pankkeja koskevat toimet sekä 

Ecofin-neuvoston 11. heinäkuuta 2017 

hyväksymän toimintasuunnitelman, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

parlamentin toimivaltaa tason 1 

lainsäädännön yhteydessä; pitää 

valitettavana, että monissa jäsenvaltioissa 

toimet, joilla on pyritty vähentämään 

niiden pankkijärjestelmien altistumista 

järjestämättömille lainoille, ovat iskeneet 

asumista koskevaan perusoikeuteen, 

jolloin tuhannet pienituloiset kotitaloudet 

ovat menettäneet tai pelkäävät 

menettävänsä kotinsa pankkivelkojen 

takia; korostaa, että neuvoston 

toimintasuunnitelman asianmukainen 

täytäntöönpano edellyttää pankkien, 
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parlamentin oikeuksia kunnioitetaan 

kaikilta osin; 

valvojien, sääntelyviranomaisten ja 

kansallisten viranomaisten yhteisiä toimia; 

edellyttää stressitestejä, joiden on oltava 

kattavuudeltaan laajoja ja menetelmiltään 

asianmukaisia ja vahvoja; suosittaa, että 

kiinteistömarkkinoiden kehitystä seurataan 

huolellisesti; katsoo, että mahdollisissa 

lisätoimissa olisi huolehdittava siitä, että 

Euroopan parlamentin oikeuksia 

kunnioitetaan kaikilta osin;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Tarkistus  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. pyytää EKP:tä varmistamaan, että 

sen sisäisen tarkastuksen komitean jäsenet 

ovat riippumattomia; kehottaa EKP:tä 

julkaisemaan neuvostonsa jäsenten 

taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat 

ilmoitukset, jotta voidaan välttää 

eturistiriidat; kehottaa EKP:tä 

varmistamaan, ettei eettisen komitean 

puheenjohtajana toimi keskuspankin 

entinen puheenjohtaja tai kukaan muu 

keskuspankin neuvoston entinen jäsen tai 

kukaan muu, jolla saattaa olla 

eturistiriitoja; kehottaa EKP:n neuvostoa 

noudattamaan unionin henkilöstösääntöjä 

ja menettelysääntöjä kahden vuoden 

ammatillisesta pidättäytymisestä jäsenen 

toimikauden päättymisen jälkeen; korostaa, 

että EKP:n johtokunnan jäsenten olisi 

pidättäydyttävä sellaisten foorumeiden tai 

muiden organisaatioiden jäsenyydestä, 

joissa on mukana EKP:n valvomien 

pankkien johtajia; 

44. pyytää EKP:tä varmistamaan, että 

sen sisäisen tarkastuksen komitean jäsenet 

ovat riippumattomia; kehottaa EKP:tä 

julkaisemaan neuvostonsa jäsenten 

taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat 

ilmoitukset, jotta voidaan välttää 

eturistiriidat; kehottaa EKP:tä 

varmistamaan, ettei eettisen komitean 

puheenjohtajana toimi keskuspankin 

entinen puheenjohtaja tai kukaan muu 

keskuspankin neuvoston entinen jäsen tai 

kukaan muu, jolla saattaa olla 

eturistiriitoja; kehottaa EKP:n neuvostoa 

noudattamaan unionin henkilöstösääntöjä 

ja menettelysääntöjä kahden vuoden 

ammatillisesta pidättäytymisestä jäsenen 

toimikauden päättymisen jälkeen; korostaa, 

että EKP:n johtokunnan jäsenten olisi 

pidättäydyttävä sellaisten foorumeiden tai 

muiden organisaatioiden jäsenyydestä, 

joissa on mukana EKP:n valvomien 

pankkien johtajia; kehottaa EKP:n 

puheenjohtajaa noudattamaan Euroopan 

oikeusasiamiehen suositusta ja 

luopumaan jäsenyydestään G30-

ryhmässä, jotta voidaan lisätä EKP:n 

riippumattomuutta; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Tarkistus  5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. kehottaa EKP:tä hyväksymään 

selkeät ja julkisesti saatavilla olevat 

toimintaperiaatteet väärinkäytösten 

paljastamista varten; 

45. kehottaa EKP:tä hyväksymään 

selkeät ja julkisesti saatavilla olevat 

toimintaperiaatteet väärinkäytösten 

paljastamista varten komission, Euroopan 

parlamentin ja Euroopan 

oikeusasiamiehen selvitysten ja YK:n 

korruptionvastaisen yleissopimuksen 

perusteella; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Tarkistus  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  46 a. tuomitsee EKP:n keinottelun 

Kreikan joukkolainojen (SMP ja ANFA) 

tapauksessa, sillä niitä ei otettu mukaan 

vuonna 2012 toteutettuun yksityisen 

sektorin osallistumiseen perustuneeseen 

lainapääoman leikkausmenettelyyn, joka 

toi lähes 6,2 miljardin euron tuotot 

eurojärjestelmälle ja aiheutti ylimääräistä 

finanssipoliittista painetta ja tuskaa 

kreikkalaisille; kehottaa eurojärjestelmää 

ehdoitta palauttamaan nämä tuotot 

Kreikalle, jotta Kreikan hallitus voi 

vähentää kestämättömän korkeita 

perusylijäämiä, joista on sovittu 

kolmannen makrotalouden 

sopeutusohjelman yhteydessä seuraaviksi 

36 vuodeksi; katsoo, että tuottojen 

palauttamisesta tai joukkolainojen 

maksamatta jättämisestä saatavat varat 

olisi käytettävä siihen, että perutaan 

vuoden 2018 jälkeiset säästötoimet, jotka 

koskevat tuloverohyvityksen ja eläkkeiden 

alentamista, ja kevennetään 

työntekijöihin, viljelijöihin ja 

pienituloisiin itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin kohdistuvaa 

äärimmäistä verorasitusta; 

Or. en 
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