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6.3.2019 A8-0087/18

Tarkistus 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Euroopan valuuttarahaston perustaminen
(2017/0333R(APP))

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta varmistaa, että 
uudistetussa EVM:ssa on käytössä tehokas 
päätöksentekoprosessi, erityisesti 
kiireellisissä tilanteissa; kehottaa tässä 
yhteydessä arvioimaan nykyistä 
hallintorakennetta;

14. korostaa tarvetta varmistaa, että 
uudistetussa EVM:ssa on käytössä tehokas 
päätöksentekoprosessi, erityisesti 
kiireellisissä tilanteissa; kehottaa tässä 
yhteydessä arvioimaan nykyistä 
hallintorakennetta, jossa varmistetaan 
kansallisia erityispiirteitä, avoimuutta, 
vastuuvelvollisuutta ja yksinkertaistamista 
kunnioittava osallistava vuoropuhelu 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
kanssa;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Tarkistus 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Euroopan valuuttarahaston perustaminen
(2017/0333R(APP))

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. katsoo, että niiden jäsenvaltioiden, 
jotka eivät pysty maksamaan takaisin 
velkojaan euroryhmälle, ERVV:lle ja 
EVM:lle ilman, että ne heikentävät 
vakavasti valmiuksiaan tarjota 
taloudellisia ja sosiaalisia peruspalveluja 
kansalaisilleen, olisi otettava huomioon 
kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot, 
muun muassa velanmaksun yksipuolinen 
keskeyttäminen ja velan peruuttaminen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Tarkistus 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Euroopan valuuttarahaston perustaminen
(2017/0333R(APP))

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että talous- ja rahaliiton 
moitteetonta toimintaa tukee 
”hätärahoittajana” toimivan laitoksen 
olemassaolo; panee tässä yhteydessä 
merkille, että EVM on antanut myönteisen 
panoksen pyrittäessä vastaamaan talous- ja 
rahaliiton institutionaalisen rakenteen 
heikkouksiin, erityisesti antamalla 
rahoitusapua useille maailmanlaajuisen 
finanssikriisin ja julkisen talouden 
velkakriisin koettelemille jäsenvaltioille;

3. korostaa, että talous- ja rahaliiton 
moitteetonta toimintaa tukee 
”hätärahoittajana” toimivan laitoksen 
olemassaolo; panee tässä yhteydessä 
merkille, että EVM on antanut oman 
panoksensa pyrittäessä vastaamaan talous- 
ja rahaliiton institutionaalisen rakenteen 
heikkouksiin, erityisesti antamalla 
rahoitusapua useille maailmanlaajuisen 
finanssikriisin ja julkisen talouden 
velkakriisin koettelemille jäsenvaltioille, 
joihin kohdistuu talouskasvua rajoittavia 
finanssipoliittisia toimia sekä palkkojen ja 
julkisten palvelujen leikkauksia, jotka 
ovat johtaneet epäsuotuisiin 
sosioekonomisiin tilanteisiin sekä 
lisänneet työttömyyttä, köyhyyttä ja 
eriarvoisuutta;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Tarkistus 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Euroopan valuuttarahaston perustaminen
(2017/0333R(APP))

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että jos tulevaisuudessa 
otetaan käyttöön EU:n talousarviovaroja, 
parlamentilla olisi oltava poliittinen valta 
käyttää kaikkia EVM:n talousarvioon 
sovellettavia valvontaoikeuksia 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; 
toteaa, että tällaisessa tapauksessa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin olisi 
katsottava riippumattomaksi ulkoiseksi 
tarkastajaksi ja sille olisi annettava selkeä 
ja virallinen asema 
vastuuvapausmenettelyssä;

5. pyytää, että EU:n talousarviosta 
olisi myönnettävä varoja EVM:lle, jotta 
Euroopan parlamentti voisi käyttää 
talousarvion valvontaoikeuttaan 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; 
toteaa, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin olisi katsottava 
riippumattomaksi ulkoiseksi tarkastajaksi 
ja sille olisi annettava selkeä ja virallinen 
asema vastuuvapausmenettelyssä;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Tarkistus 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Euroopan valuuttarahaston perustaminen
(2017/0333R(APP))

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pitää valitettavana, että aiempien 
makrotalouden sopeuttamisohjelmien 
yhteydessä ei ole kunnioitettu 
asianmukaisesti unionin perusoikeuksia 
ja yleistä oikeuskehystä ja että ne ovat 
EVM:n hallitustenvälisen luonteen 
ansiosta välttäneet tästä huolimatta 
oikeudellisen valvonnan; yhtyy komission 
ehdotukseen, että sopeuttamisohjelmia 
olisi täydennettävä sosiaalisten 
vaikutusten arvioinneilla, joita olisi myös 
noudatettava; painottaa kuitenkin, että 
näissä vaikutustenarvioinneissa olisi 
pikemminkin analysoitava, seurattava ja 
hallittava suunniteltujen 
toimintapoliittisten toimenpiteiden ja 
näistä toimenpiteistä aiheutuvien 
mahdollisten sosiaalisten 
muutosprosessien tavoiteltuja ja 
tahattomia sosiaalisia vaikutuksia sen 
sijaan, että hyväksytään kritiikittä julkisen 
talouden vakauttamista koskevat 
toimenpiteet, kuten tähän mennessä; 
kehottaa sisällyttämään tällaisia 
yksityiskohtaisia velvoitteita Euroopan 
valuuttarahaston perussääntöön ja 
toteuttamaan kaikkien aiempien 
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ohjelmien uskottavan sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnin;

Or. en



AM\1178949FI.docx PE635.412v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.3.2019 A8-0087/23

Tarkistus 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Euroopan valuuttarahaston perustaminen
(2017/0333R(APP))

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa riskejä, jotka aiheutuvat 
pankkiunionin syventämisen 
viivästymisestä; on tyytyväinen päätelmiin, 
jotka esitettiin euroryhmän 4. joulukuuta 
2018 EU-johtajille antamassa talous- ja 
rahaliiton syventämistä koskevassa 
raportissa, joka hyväksyttiin kaikilta osin 
14. joulukuuta 2018 pidetyssä 
eurohuippukokouksessa; pitää erityisen 
myönteisenä yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa tukevan yhteisen 
varautumisjärjestelyn käyttöönoton 
aikaistamista edellyttäen, että riskien 
vähentämisessä on edistytty riittävästi, mitä 
arvioidaan vuonna 2020, ja EVM:n 
uudistusta koskevien pääpiirteiden 
hyväksymistä; muistuttaa aiemmasta 
kannastaan, jonka mukaan eurooppalainen 
talletussuojajärjestelmä on saatava 
valmiiksi, ja toteaa, että riskien 
vähentämisen ja riskien jakamisen olisi 
kuljettava käsi kädessä; panee merkille, 
että tulevan euroalueen talousarvion ja 
vakautusjärjestelyn osalta ei ole saatu 
aikaan välittömiä tuloksia, mutta panee 
kuitenkin tyytyväisenä merkille 
valtuutuksen työskennellä lähentymistä ja 

16. korostaa riskejä, jotka aiheutuvat 
pankkiunionin syventämisen 
viivästymisestä; on tyytyväinen 
4. joulukuuta 2018 annettuihin 
päätelmiin, jotka esitettiin euroryhmän EU-
johtajille antamassa talous- ja rahaliiton 
syventämistä koskevassa raportissa, joka 
hyväksyttiin kaikilta osin 14. joulukuuta 
2018 pidetyssä eurohuippukokouksessa; 
pitää erityisen myönteisenä yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa tukevan yhteisen 
varautumisjärjestelyn käyttöönoton 
aikaistamista edellyttäen, että riskien 
vähentämisessä on edistytty riittävästi, mitä 
arvioidaan vuonna 2020, ja EVM:n 
uudistusta koskevien pääpiirteiden 
hyväksymistä; muistuttaa aiemmasta 
kannastaan, jonka mukaan eurooppalainen 
talletussuojajärjestelmä on saatava 
valmiiksi ja jossa todetaan, että riskien 
vähentämisen ja riskien jakamisen olisi 
kuljettava käsi kädessä; katsoo, että 
rahaston olisi tarjottava rahoitusta 
osoittamalla rahoituspohja täysin 
vakuutetulle eurooppalaiselle 
talletussuojajärjestelmälle, kuten komissio 
ehdotti 24. marraskuuta 2015 
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kilpailukykyä koskevan 
talousarviovälineen kehittämiseksi; 
painottaa, että riskien vähentämisen alalla 
on edistytty merkittävästi; muistuttaa 
myös, että Euroopan parlamentti on tehnyt 
merkittäviä panostuksia tämän 
mahdollistamiseksi erityisesti niin kutsutun 
pankkipaketin ja järjestämättömien 
lainojen varautumisjärjestelyjen osalta;

antamassaan ehdotuksessa1, tai siitä olisi 
toteutettava oikea-aikaisia julkisia 
interventioita vakaan talouden ja 
työllisyyden suojelemiseksi; panee 
merkille, että tulevan euroalueen 
talousarvion ja vakautusjärjestelyn osalta ei 
ole saatu aikaan välittömiä tuloksia, mutta 
panee kuitenkin myös tyytyväisenä 
merkille valtuutuksen työskennellä 
lähentymistä ja kilpailukykyä koskevan 
talousarviovälineen kehittämiseksi; 
painottaa, että riskien vähentämisen alalla 
on edistytty merkittävästi; muistuttaa 
myös, että Euroopan parlamentti on tehnyt 
merkittäviä panostuksia tämän 
mahdollistamiseksi erityisesti niin kutsutun 
pankkipaketin ja järjestämättömien 
lainojen varautumisjärjestelyjen osalta;

Or. en

1 COM(2015)0586.


