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31.1.2018 A8-0383/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on samaa mieltä EKP:n kanssa 

siitä, että jäsenvaltioiden tasolla tarvitaan 

tasapainoista yhdistelmää, joka koostuu 

täysin vakaus- ja kasvusopimuksen ja sen 

sisäisen joustavuuden mukaisesta 

vakaasta ja kasvua edistävästä 

kansallisesta finanssipolitiikasta sekä 

yhteiskunnallisesti tasapainoisista ja 

kunnianhimoisista tuottavuutta 

parantavista uudistuksista; toteaa tämän 

olevan tarpeen, jotta nykyinen syklin 

elpyminen voidaan muuntaa pysyväksi, 

kestäväksi ja vahvaksi pitkän aikavälin 

rakenteelliseksi talouskehitykseksi; 

10. pitää valitettavana EKP:n roolia 

sellaisen haitallisten säästötoimien 

yhdistelmän puolustamisessa, joka on 

perustunut vakaus- ja kasvusopimuksen 

täysimääräiseen noudattamiseen sekä 

yhteiskunnallisesti epätasapainoisiin, 

uusliberalistisiin rakenneuudistuksiin, 

joiden tavoitteena oli palauttaa 

heikompien talouksien ulkoinen 

kilpailukyky sisäisen palkkadevalvaation 

kautta, mikä on johtanut taantuman 

syvenemiseen, köyhyyden ja työttömyyden 

lisääntymiseen ja samalla julkisen 

talouden velkasuhteen kohoamiseen; 

korostaa, että julkisia investointeja on 

kiireellisesti lisättävä jäsenvaltioiden 

tasolla, erityisesti niissä maissa, joissa 

finanssipoliittista liikkumavaraa on 

vähemmän, jotta nykyinen heikko syklin 

elpyminen voidaan muuntaa pysyväksi, 

kestäväksi ja vahvaksi pitkän aikavälin 

rakenteelliseksi talouskehitykseksi; 

muistuttaa tältä osin, että julkiset 

investoinnit etenkin tutkimukseen ja 

kehitykseen, koulutukseen, 

sosiaaliturvaan ja terveyteen paitsi 

piristävät kokonaiskysyntää lyhyellä 

aikavälillä myös lisäävät tuottoa pitkällä 

aikavälillä, joten ne johtavat julkisen 

talouden velkasuhteen pienentymiseen 

nimittäjän kasvaessa; 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Tarkistus  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-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 ja sekä kuluttajahinta- että 

pohjainflaatiotavoitteiden toistuvan 

saavuttamatta jäämisen vuoksi, että 

EKP:n on varmistettava elvyttävän 

politiikan jatkaminen, kunnes hintatason 

vakaus, jonka EKP:n neuvosto on 

määritellyt hieman alle kahden prosentin 

inflaatiovauhdiksi, saavutetaan ja 

taloudessa on palattu täystyöllisyyteen; 

katsoo, että EKP:n olisi kuitenkin 

suunniteltava uudelleen poikkeuksellinen 

rahapolitiikkansa siten, että se välittyy 

tehokkaasti reaalitalouteen, erityisesti 

ottamalla käyttöön pakollisia vaatimuksia 

käyttää ylimääräinen likviditeetti luottojen 

tarjoamiseksi reaalitalouteen sen sijaan, 

että se investoitaisiin suuririskisiin 

omaisuuseriin; kehottaa EKP:ta lisäksi 

arvioimaan huolellisesti sen harjoittaman 

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, avoimeen ja ytimekkääseen 

viestintään; 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Tarkistus  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. katsoo, että kuten EKP:n 

puheenjohtaja on todennut, rahapolitiikka 

ei riitä pitämään yllä talouden elpymistä 

eikä sillä edistetä Euroopan talouden 

rakenteellisten ongelmien ratkaisemista, 

ellei sitä täydennetä vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaisesti 

jäsenvaltioiden tasolla huolellisesti 

suunnitellulla, yhteiskunnallisesti 

tasapainoisella ja oikeudenmukaisella 

pitkän aikavälin kasvua ja kilpailukykyä 

lisäävällä politiikalla sekä vakaalla 

finanssipolitiikalla; on lisäksi samaa 

mieltä EKP:n kanssa siitä, että talous- ja 

rahaliiton toimielinrakennetta on 

syvennettävä kyseisten uudistusten 

tukemiseksi ja euroalueen suojaamiseksi 

paremmin makrotalouden häiriöiltä; 

18. katsoo, että kuten EKP:n 

puheenjohtaja on todennut, rahapolitiikka 

ei riitä pitämään yllä talouden elpymistä 

eikä sillä edistetä euroalueen ja koko 

Euroopan talouden rakenteellisten 

ongelmien ratkaisemista, ellei sitä 

täydennetä elvyttävällä kysyntäpuolen 

finanssipolitiikalla, jolla tuetaan 

kokonaiskysyntää ja saavutetaan kestävä 
ja osallistava kasvu, sekä perusteellisilla 

uudistuksilla, joiden tavoitteena on 

puuttua euroalueen kriisin taustalla 

olleeseen epäsymmetrisyyteen; korostaa 

sen vuoksi, että talous- ja rahaliiton 

toimielinrakennetta on tarkistettava 

poistamalla olemassa olevat vakaus- ja 

kasvusopimuksessa julkisille 

investoinneille asetetut 

talousarviorajoitukset ja perustamalla 

aitoja riskinjakojärjestelyjä euroalueen 

suojaamiseksi paremmin makrotalouden 

häiriöiltä; varoittaa tältä osin, että 

määrällisen kevennyksen purkamisen 

myötä ja kaikenlaisen velkavastuun 

jakamisen puuttuessa euroalueen 

pitkäaikaiset rahoitukseen liittyvät 

haavoittuvuustekijät ja syvä 

epäsymmetrisyys nousevat todennäköisesti 

uudelleen esiin, mikä johtaa valtion 

joukkolainojen tuottoerojen 

huomattavaan laajenemiseen ja uuden 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Tarkistus  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. tähdentää, että nykyiset 

vaihtotaseen epätasapainot on korjattava 

asianmukaisella finanssi- ja 

talouspolitiikalla ja tuottavuutta lisäävillä 

uudistuksilla, jotta voidaan varmistaa 

rahapolitiikan täysipainoinen 

vaikuttavuus; 

21. tähdentää, että korkeina pysytelleet 

vaihtotaseen ylijäämät euroalueen ytimeen 

kuuluvissa maissa haittaavat reuna-

alueen maiden ja koko Euroopan 

talouden elpymistä ja siten estävät uuden 

tasapainon löytymisen maiden välillä; 

korostaa tarvetta ratkaista 

asianmukaisesti tällaiset makrotalouden 

epätasapainot ja korjata liialliset ylijäämät 

asianmukaisella finanssi- ja 

talouspolitiikalla; kehottaa komissiota sen 

vuoksi ryhtymään tätä koskeviin pikaisiin 

ja määrätietoisiin toimiin makrotalouden 

epätasapainoa koskevassa menettelyssä; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Tarkistus  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 

2017/2124(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  27 a. korostaa huolestuneena 

rahoitusvakauteen liittyviä riskejä, jotka 

johtuvat tiettyjen pankkijärjestelmien 

laajamittaisesta altistumisesta tason 2 ja 

tason 3 varoille, myös johdannaisille; 

pitää valitettavana, että perustamisestaan 

lähtien EKP ei ole toteuttanut toimia 

puuttuakseen näihin epälikvideihin ja 

monimutkaisiin instrumentteihin liittyviin 

riskeihin; kehottaa jälleen sisällyttämään 

tason 2 ja tason 3 varoja koskevat vastuut 

EKP:n valvontaprioriteetteihin vuodeksi 

2018; 

Or. en 

 

 


