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16.11.2016 A8-0302/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. pitää vakavana, että euroalue kärsii 

edelleen korkeasta työttömyydestä ja liian 

matalasta inflaatiosta suorana 

seurauksena yhtenäisvaluutan 

käyttöönotosta, jonka vuoksi 19 

jäsenvaltiota on joutunut osallistumaan 

kiinteän valuuttakurssin järjestelmään 

valuutta-alueella, jolla on liikaa 

eroavaisuuksia; pitää niin ikään 

valitettavana, että euro on aiheuttanut ja 

aiheuttaa edelleen epätasapainoa 

maksutaseeseen, sillä se synnyttää maissa 

liiallisia ylijäämiä eikä komissio 

edelleenkään määrää tästä seuraamuksia; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Tarkistus  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 b. katsoo, että EMU on osoittautunut 

haavoittuvaksi maailmanlaajuisen 

rahoitus- ja talouskriisin yhteydessä, mikä 

on pahentanut yhtenäisvaluutan 

käyttöönoton synnyttämää kestämätöntä 

epätasapainoa; katsoo, että EMU kärsii 

rakenteellisista puutteista, koska se ei ole 

optimaalinen valuutta-alue, ja että se on 

vuosien mittaan aiheuttanut kestämätöntä 

makrotaloudellista epätasapainoa etenkin 

monissa syrjäisissä maissa; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Tarkistus  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 c. pitää valitettavana, että 

yhtenäisvaluutta, joka on tehnyt 

mahdottomaksi epäsymmetristen 

häiriöiden lieventämisen vaihtokurssien 

vaihtelun avulla, on vaikeuttanut kriisien 

käsittelyä ja edistänyt samalla keskeisten 

ja syrjäisten maiden välisten 

rakenteellisten erojen kasvua; korostaa 

tarvetta laatia vaihtoehtoinen 

suunnitelma rahaliiton järjestelmällistä ja 

hallittua purkamista varten ja tarjota sitä 

ennen oikeus poikkeukseen kaikille 

jäsenvaltioille, jotka haluavat irtautua 

rahaliitosta; katsoo, että näin voidaan 

estää riski siitä, että tilanteen jatkuminen 

johtaa euroalueen kaoottiseen ja 

hallitsemattomaan hajoamiseen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Tarkistus  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. pitää vakavana, että EKP:n kriisin 

jälkeen käynnistämät epätavanomaiset 

rahapoliittiset toimenpiteet eivät ole 

tuoneet odotettuja myönteisiä vaikutuksia, 

koska markkinoille ohjattu valtava 

rahavirta lukkiutui rahoitusjärjestelmään 

ja pankit käyttivät sitä keinotteluun 

reaalitalouden rahoittamisen ja tukemisen 

sijasta; pitää vakavana, että ABS-

markkinat ovat entistä riskialttiimmat 

eivätkä niin avoimet kuin aikaisemmin; 

pitää valitettavana, että juuri EIP on 

vastuussa järjestelmäriskin kasvusta, 

eriarvoisuuksien lisääntymisestä ja 

kasvaneesta finanssikuplien riskistä; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Tarkistus  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. pitää tarpeellisena, että jäsenvaltiot 

saavat takaisin finanssi- ja rahapoliittisen 

itsemääräämisoikeutensa voidakseen 

panna täytäntöön tarvittavat 

kasvuhakuiset talouspoliittiset toimensa ja 

toteuttaa julkisia investointeja 

talouskasvun tukemiseksi; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Tarkistus  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. pitää hyvin valitettavana 

pääomamarkkinaunionia koskevaa 

hanketta, koska talouden keskittyminen 

entisestään rahoitustoimintaan tekisi 

talousjärjestelmästä entistä hauraamman, 

yhteenliitetymmän ja alttiimman 

järjestelmäriskeille ja uusille kriiseille 

reaalitalouden kustannuksella; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Tarkistus  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 b. torjuu pankkiunionia koskevan 

hankkeen ja sen loppuunsaattamisen; 

toteaa, että tähän mennessä toteutetut 

toimet ovat osoittaneet unionin 

toimielinten epäonnistumisen; toteaa, että 

valvonta on osoittautunut epätarkaksi ja 

eräitä jäsenvaltioita rankaisevaksi, koska 

arviot (omaisuuserien laadun tarkastelu 

ja stressitesti) ovat epätarkkoja ja 

vääristyneitä suurten pankkien suhteen, 

jotka uhkaavat koko markkinoiden 

kestokykyä; toteaa, että kriisinratkaisu, 

jota ei ole vielä saatettu loppuun, koska 

yhteistä kriisinratkaisurahastoa ei ole 

vielä perustettu, on osoittautunut 

kuluttajille haitalliseksi, kuten 

velkakirjojen arvon alaskirjauksen 

ensimmäiset soveltamistapaukset ovat 

osoittaneet; toteaa lisäksi, että 

eurooppalainen talletussuojajärjestelmä 

on vaarassa johtaa jälleen yhteen 

epäonnistumiseen, jos siihen ei liitetä 

EKP:n julkista takausta; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Tarkistus  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 c. pitää tarpeellisena toteuttaa 

mahdollisimman pian pankkien 

rakenneuudistus tekemällä selkeä ja 

pakollinen ero vähittäistoiminnan ja 

investointitoiminnan välillä keskinäisten 

riippuvuuksien ja riskien vähentämiseksi 

pankkialalla ja sen kestävyyden 

lisäämiseksi; pitää valitettavana, että 

EU:n toimielimiltä puuttuu halukkuus 

viedä tätä uudistusta eteenpäin; pitää 

lisäksi tarpeellisena 

varjopankkitoiminnan tiukkaa sääntelyä; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Tarkistus  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  27 a. pitää valitettavana, että EKP on 

tulkinnut valtuuksiaan liian laajasti 

toimiessaan troikassa, ja pitää 

valitettavana EKP:n roolia yhteisessä 

valvontamekanismissa eurooppalaisten 

järjestelmän kannalta merkittävien 

pankkien valvojana, sillä se aiheuttaa 

eturistiriitoja; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Tarkistus  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

2016/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  27 b. pitää valitettavana, ettei EKP ole 

saavuttanut omaa 

hintavakaustavoitettaan talouskriisin 

alkamisen jälkeen; toteaa, ettei EKP pysty 

pitämään inflaatiota lähellä kahta 

prosenttia; pitää valitettavana, että 

perussopimuksissa vahvistetun tavoitteen 

mukaisesti on pyrittävä hintavakauteen 

täystyöllisyyden asemesta; 

Or. en 

 

 


