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16.10.2020 A9-0193/4

Tarkistus 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisinä Eurooppa-
neuvoston päätelmiä, joissa ehdotetaan 
Euroopan elpymissuunnitelmaa ja 750 
miljardin euron suuruista Euroopan 
unionin elpymisvälinettä21 sekä komission 
liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja ja 
uusia omia varoja; muistuttaa kuitenkin 
parlamentin kehottaneen lisäämään 
investointeja tätäkin paljon enemmän, jotta 
voidaan selviytyä covid-19-kriisistä, ja 
toteaa, että tarvitaan lisätoimenpiteitä 
valtavien taloudellisten ja sosiaalisten 
erojen syntymisen estämiseksi ja EU:n 
pitkän aikavälin sosiaalisten ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

8. pitää myönteisinä Eurooppa-
neuvoston päätelmiä, joissa ehdotetaan 
Euroopan elpymissuunnitelmaa ja 750 
miljardin euron suuruista Euroopan 
unionin elpymisvälinettä21 sekä komission 
liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja ja 
uusia omia varoja; muistuttaa kuitenkin 
parlamentin kehottaneen lisäämään 
investointeja tätäkin paljon enemmän, jotta 
voidaan selviytyä covid-19-kriisistä, ja 
toteaa, että tarvitaan lisätoimenpiteitä 
valtavien taloudellisten ja sosiaalisten 
erojen syntymisen estämiseksi ja EU:n 
pitkän aikavälin sosiaalisten ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi; 
panee merkille, että Next Generation EU - 
suunnitelman mukaan komission 750 
miljardin euron velka maksetaan takaisin 
käyttämällä kolmea mahdollista 
vaihtoehtoa ja että komission 
puheenjohtaja toteaa pitävänsä parhaana, 
että EU hankkii tulevaisuudessa uusia 
omia varoja, kuten digitaaliveron, 
hiilitullin, päästökauppajärjestelmän 
laajentamisen ja suurten 
monikansallisten yritysten verottamisen; 
on huolissaan siitä, että merkittävien 
uusien omien varojen hankkiminen on 
oleva vaikeaa ilman perussopimukseen 
tehtäviä muutoksia, jotka lopettavat 
yksimielisyysvaatimuksen äänestettäessä 
verotusta koskevista asioista neuvostossa, 
missä monet edistykselliset verotusta 
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koskevat ehdotukset ovat kaatuneet tai 
viivästyneet parlamentin aiemmin 
veroparatiiseiksi kutsumien 
jäsenvaltioiden vastustuksen vuoksi; 
ilmaisee vakavan huolensa siitä, että 
kaksi muuta takaisinmaksuvaihtoehtoa 
lisäävät jäsenvaltioiden julkisen velan 
tasoa ja että varat maksetaan takaisin 
tulevien EU:n talousarvioiden kautta joko 
lisäämällä jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksia tai leikkaamalla 
ohjelmien rahoitusta, mikä tarkoittaa, että 
elpymisvarat joko lisäävät jäsenvaltioiden 
kansallista velkaa tai vähentävät niiden 
kansalaisia hyödyttävien varojen ja 
palvelujen tasoa;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/5

Tarkistus 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa suhdanteita tasaavan 
finanssipolitiikan noudattamista EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa sekä julkistalouden 
velkasuhteen pienentämistä ja kansallisten 
talousarvioiden tasapainottamista tai niiden 
vahvistamista lievästi ylijäämäisinä EU:n 
talouden kasvaessa noususuhdanteessa, 
jotta tuleviin haasteisiin voidaan vastata 
tehokkaasti ja euroalueen vakaus voidaan 
varmistaa; kehottaa kuitenkin komissiota ja 
neuvostoa olemaan toistamatta aiemmin 
tehtyjä virheitä talouskriisin yhteydessä; 

19. kannattaa suhdanteita tasaavan 
finanssipolitiikan noudattamista EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa sekä julkistalouden 
velkasuhteen pienentämistä ja kansallisten 
talousarvioiden tasapainottamista tai niiden 
vahvistamista lievästi ylijäämäisinä EU:n 
talouden kasvaessa noususuhdanteessa, 
jotta tuleviin haasteisiin voidaan vastata 
tehokkaasti ja euroalueen vakaus voidaan 
varmistaa; kehottaa kuitenkin komissiota ja 
neuvostoa olemaan toistamatta aiemmin 
tehtyjä virheitä talouskriisin yhteydessä; 
ilmaisee huolensa siitä, että vaikka 
”elvyttävän kiristämispolitiikan” teorian 
menetelmiä ja tuloksia on arvosteltu 
voimakkaasti, komissio on luottanut 
vahvasti siihen vuodesta 2009 lähtien; 
toteaa, että laaja vastanäytön kokonaisuus 
osoittaa, että kiristämispolitiikka johtaa 
tavallisesti alhaisempaan BKT:n kasvuun, 
korkeampaan työttömyyteen ja kysynnän 
laskuun; panee merkille IMF:n silloisen 
pääekonomistin vuonna 2013 tekemät 
havainnot, joiden mukaan jokaista 
hallitusten talousarviostaan leikkaamaa 
dollaria kohden talouden tuotos väheni 
1,50 dollarilla; kehottaa EU:n toimielimiä 
ja päättäjiä tunnustamaan todisteet siitä, 
että julkisten menojen leikkauksilla on 
taloutta supistava vaikutus, ja torjumaan 
tämän lähestymistavan pandemiaan 
liittyvistä sulkutoimista elpymisessä;
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16.10.2020 A9-0193/6

Tarkistus 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economic policies of the euro area 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pitää huolestuttavina covid-19-
kriisin merkittäviä vaikkakin epätasaisesti 
jakautuvia kielteisiä vaikutuksia julkisen 
talouden alijäämään ja yksityisen velan 
määrään kaikkialla euroalueella erityisesti 
niissä jäsenvaltioissa, joiden julkisen velan 
taso oli korkea jo ennen pandemian 
leviämistä, ja katsoo, että ne vaikeuttavat 
entisestään niiden jäsenvaltioiden 
tilannetta, joihin pandemia on vaikuttanut 
erityisen paljon ja/tai joiden julkisen velan 
taso on jo ennestään korkea; kehottaa 
etsimään ratkaisun, jolla taataan julkisen 
velan kestävyys; katsoo tätä taustaa 
vasten, että päätös valtuuttaa komissio 
laskemaan liikkeelle joukkovelkakirjoja 
on tärkeä askel nykyisessä kriisissä;

20. pitää huolestuttavina covid-19-
kriisin merkittäviä vaikkakin epätasaisesti 
jakautuvia kielteisiä vaikutuksia julkisen 
talouden alijäämään ja yksityisen velan 
määrään kaikkialla euroalueella erityisesti 
niissä jäsenvaltioissa, joiden julkisen velan 
taso oli korkea jo ennen pandemian 
leviämistä, ja katsoo, että ne vaikeuttavat 
entisestään niiden jäsenvaltioiden 
tilannetta, joihin pandemia on vaikuttanut 
erityisen paljon ja/tai joiden julkisen velan 
taso on jo ennestään korkea; kehottaa 
etsimään ratkaisun, jolla taataan julkisen 
velan kestävyys; katsoo, että tämä 
edellyttää joko sellaisten 
joukkovelkakirjojen käyttöönottoa, jotka 
on rakennettu tavalla, joka antaa 
hallituksille mahdollisuuden käyttää 
varoja koronaviruksen aiheuttamien 
terveys- ja talouskriisien torjumiseksi 
ilman, että maan kansallinen velka 
kasvaa nyt tai myöhemmin, ja siten, että 
lainakustannukset pysyvät suhteellisen 
alhaisina, tai mieluummin EKP:n PEPP-
ohjelman mukaisesti ostaman julkisen 
velan mitätöimistä tai EKP:n suorittamaa 
kansallisten hallitusten tilien hyvitystä 
asukasmäärään perustuen pandemiaan 
liittyvien menojen suoraksi 
rahoittamiseksi;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Tarkistus 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää keskeisen tärkeänä, että EU:n 
finanssi- ja talouspolitiikan puitteiden 
tarkistaminen maakohtaisten suositusten 
antamiseksi tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja 
jäsenvaltioiden erilaisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi. kehottaa laatimaan sääntöjä, 
joilla varmistetaan, että 
finanssipolitiikkaan sisältyy mahdollisuus 
ryhtyä harkinnanvaraisiin toimiin 
häiriöihin reagoimiseksi lyhyellä 
aikavälillä sekä alentaa julkisen talouden 
velkasuhteita finanssipoliittisten sääntöjen 
mukaisesti realistisessa ja kohtuullisessa 
ajassa, samalla kun mahdollistetaan 
julkisten investointien riittävä taso, kestävä 
veropolitiikka ja vakaat valtion tulot sekä 
julkisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen ja parantaminen pitkällä 
aikavälillä;

21. pitää keskeisen tärkeänä, että EU:n 
finanssi- ja talouspolitiikan puitteiden 
tarkistaminen maakohtaisten suositusten 
antamiseksi tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja 
jäsenvaltioiden erilaisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi. kehottaa laatimaan sääntöjä, 
joilla varmistetaan, että 
finanssipolitiikkaan sisältyy mahdollisuus 
ryhtyä harkinnanvaraisiin toimiin 
häiriöihin reagoimiseksi lyhyellä 
aikavälillä sekä alentaa julkisen talouden 
velkasuhteita finanssipoliittisten sääntöjen 
mukaisesti realistisessa ja kohtuullisessa 
ajassa, samalla kun mahdollistetaan 
julkisten investointien riittävä taso, kestävä 
veropolitiikka ja vakaat valtion tulot sekä 
julkisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen ja parantaminen pitkällä 
aikavälillä; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa olemaan palaamatta 
säästötoimiin, joita toteutettiin 
vastauksena maailmanlaajuiseen 
rahoituskriisin ja valtionvelkakriisiin; 
panee merkille, että nämä vahingolliset 
toimet on vahvistettu vakaus- ja 
kasvusopimuksen säännöissä sekä six 
pack- ja two pack -paketeissa ja että tästä 
kehyksestä luopuminen edellyttää 
merkittäviä lainsäädännöllisiä muutoksia;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Tarkistus 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. torjuu aseman, jota 
elpymissuunnitelmassa on kaavailtu 
talouspolitiikan eurooppalaiselle 
ohjausjaksolle; huomauttaa, että 
maakohtaisissa suosituksissa, joita 
komissio on antanut vakaus- ja 
kasvusopimuksen mukaisesti ja 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn yhteydessä vuodesta 2011 
alkaen on johdonmukaisesti vaadittu 
vähentämään julkisia menoja, ja toteaa, 
että komissio on valinnut erityisesti 
eläkkeet, terveydenhuollon tarjoamisen, 
palkkojen kasvun, työsuhdeturvan ja 
työttömyysetuudet hyökkäystensä 
kohteiksi; katsoo, että EU:n toimielinten 
on hylättävä nämä poliittiset painopisteet; 
kehottaa erottamaan eurooppalaisen 
ohjausjakson täysin 
elpymissuunnitelmasta;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Tarkistus 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kannattaa komission ilmoitusta 
eurooppalaisen ohjausjakson 
tarkastelemisesta uudelleen ja sen 
mukauttamisesta tarvittaessa 
elpymistoimien yhteensovittamisen 
välineeksi; toteaa, että eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa olisi varmistettava budjetti- 
ja talouspolitiikan koordinointiin 
perustuvan EU:n talouden 
ohjausjärjestelmän toimivuus ja otettava 
tarvittaessa huomioon sosiaali- ja 
ympäristöpoliittiset tavoitteet; on 
vakuuttunut, että tähän on sisällyttävä 
valtiontukitoimenpiteiden ja 
veropolitiikkojen yhteensovittamisen sekä 
työsuhteiden sääntelyä koskevien vero- ja 
sosiaalipolitiikka-alan 
toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotta voidaan välttää 
jäsenvaltioiden välinen epäreilu kilpailu;

25. kannattaa komission ilmoitusta 
eurooppalaisen ohjausjakson 
tarkastelemisesta uudelleen ja sen 
mukauttamisesta tarvittaessa 
elpymistoimien yhteensovittamisen 
välineeksi; toteaa, että eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa olisi otettava tarvittaessa 
huomioon sosiaali- ja ympäristöpoliittiset 
tavoitteet; on vakuuttunut, että tähän on 
sisällyttävä valtiontukitoimenpiteiden ja 
veropolitiikkojen yhteensovittamisen sekä 
työsuhteiden sääntelyä koskevien vero- ja 
sosiaalipolitiikka-alan 
toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotta voidaan välttää 
jäsenvaltioiden välinen epäreilu kilpailu; 
on huolissaan siitä, että sen jälkeen, kun 
eurooppalainen ohjausjakso otettiin 
käyttöön vuonna 2011, komission 
antamissa maakohtaisissa suosituksissa 
vaadituissa erityisissä politiikkatoimissa 
on keskitytty palkkojen nousun 
rajoittamiseen, eläkeiän nostamiseen, 
valtion omistamien yritysten 
yksityistämiseen, julkisten 
terveydenhuoltomenojen leikkaamiseen, 
työaikojen pidentämisen edistämiseen, 
työsuhdeturvan heikentämiseen ja 
sosiaalipalveluihin tarkoitettujen varojen 
leikkaamiseen, mitkä kaikki toimet ovat 
heikentäneet valtioiden, instituutioiden ja 
yksilöiden valmiuksia torjua covid-19-
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pandemiaa; toteaa, että komissio on 
ylittänyt merkittävästi toimivaltansa 
eurooppalaisen ohjausjakson toiminnassa 
sellaisten politiikanalojen osalta, jotka 
oikeudellisesti kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan SEUT sopimuksen 
mukaisesti, kuten eläkkeet ja 
terveydenhuollon tarjoaminen;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Tarkistus 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. Kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tunnustamaan makrotaloudellisen 
kehyksen tarkistamisen yhteydessä, että 
EU:ssa 1990-luvulla vallitsevat 
taloudelliset olosuhteet olivat 
huomattavasti erilaiset kuin nykyisin 
vallitsevat olosuhteet; panee merkille, että 
vuonna 1997 pitkän aikavälin 
valtionlainojen korot olivat noin viisi 
prosenttia, julkisen velan keskimääräinen 
suhde BKT:hen EU:ssa oli 65–70 
prosenttia, euroalueen 11 alkuperäisen 
jäsenen julkisen velan mediaani oli noin 
60 prosenttia BKT:sta, BKT:n ennustettu 
kasvu oli kolme prosenttia vuodessa ja 
inflaation ennustettiin olevan kaksi 
prosenttia; toteaa, että näiden 
taloudellisten olosuhteiden mukaan 
julkisen velan ja BKT:n välisen suhteen 
pitäminen 60 prosentissa tai sitä 
alhaisempana edellyttäisi, että hallitukset 
rajoittavat julkisen talouden alijäämän 
kolmeen prosenttiin BKT:sta; vaatii, että 
jos uusista tavoitteista sovitaan 
mahdollisessa tulevassa 
makrotaloudellisessa kehyksessä, niiden 
on heijastettava nykyisiä talouden 
realiteetteja ja ne on kohdistettava 
ilmasto- ja hyvinvointi-indikaattoreihin 
mielivaltaisten velka- ja 
alijäämätavoitteiden sijaan;
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16.10.2020 A9-0193/11

Tarkistus 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2020
Joachim Schuster
Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
kansainvälisten instituutioiden ehdottamia 
uusia toimintapolitiikkoja, joilla tuetaan ja 
edistetään ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen sosioekonomisia vaikutuksia 
lieventävän ja kestävää kasvua edistävän 
oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta 
sekä pyritään lieventämään pandemiasta 
elpymisen valtavia kustannuksia ja 
palauttamaan jäsenvaltioiden julkisen 
talouden tasapaino; kehottaa EU:n johtajia 
ja komissiota tekemään rohkeita päätöksiä, 
joilla perustetaan kiireellisesti uusien 
omien varojen paketti, johon sisällytetään 
tulot, jotka ovat peräisin EU:n politiikoista, 
joilla edistetään niin ympäristönsuojelun 
täytäntöönpanoa kuin oikeudenmukaisten, 
kestävien ja kilpailukykyisten 
sisämarkkinoiden kehittymistä, ja joilla 
mahdollistetaan Euroopan unionin 
elpymisvälineestä otettujen lainojen 
takaisinmaksu jo seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; muistuttaa, että 
nämä omat varat on otettava käyttöön 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
vuonna 2021 ja että niiden on oltava 
pysyviä; korostaa tässä yhteydessä 16. 
syyskuuta 2020 annetussa 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa esityksestä 
neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmästä25 esitettyä 
parlamentin kantaa, jonka mukaisesti olisi 

34. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
kansainvälisten instituutioiden ehdottamia 
uusia toimintapolitiikkoja, joilla tuetaan ja 
edistetään ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen sosioekonomisia vaikutuksia 
lieventävän ja kestävää kasvua edistävän 
oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta 
sekä pyritään lieventämään pandemiasta 
elpymisen valtavia kustannuksia ja 
palauttamaan jäsenvaltioiden julkisen 
talouden tasapaino; kehottaa EU:n johtajia 
ja komissiota tekemään rohkeita päätöksiä, 
joilla perustetaan kiireellisesti uusien 
omien varojen paketti, johon sisällytetään 
tulot, jotka ovat peräisin EU:n politiikoista, 
joilla edistetään niin ympäristönsuojelun 
täytäntöönpanoa kuin oikeudenmukaisten, 
kestävien ja kilpailukykyisten 
sisämarkkinoiden kehittymistä, ja joilla 
mahdollistetaan Euroopan unionin 
elpymisvälineestä otettujen lainojen 
takaisinmaksu jo seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; muistuttaa, että 
nämä omat varat on otettava käyttöön 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
vuonna 2021 ja että niiden on oltava 
pysyviä; korostaa tässä yhteydessä 16. 
syyskuuta 2020 annetussa 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa esityksestä 
neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmästä25 esitettyä 
parlamentin kantaa, jonka mukaisesti olisi 
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otettava käyttöön uusia omien varojen 
luokkia;

otettava käyttöön uusia omien varojen 
luokkia; kehottaa neuvoston 
puheenjohtajavaltiota Saksaa etenemään 
nopeasti löytääkseen sovun EU:n 
finanssitransaktioverosta, johon on 
sisällyttävä johdannaistransaktiovero, ja 
ryhtymään välittömästi toimiin 
teknologia-alan jättiläisiin kohdistettavan 
EU-tason digitaaliverotuksen käyttöön 
ottamiseksi, kun otetaan huomioon, että 
OECD:n neuvotteluissa ei ole edistytty;

_______________ _______________
25 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220 25 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220
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