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14.12.2015 B8-1347/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta 

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että viiden EU-johtajan 

kertomuksessa Euroopan talous- ja 

rahaliiton viimeistelystä esitettiin 

ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton 

viimeistelemiseksi; 

A. ottaa huomioon, että viiden EU-johtajan 

kertomuksessa Euroopan talous- ja 

rahaliiton viimeistelystä esitettiin 

ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton 

viimeistelemiseksi, mutta siinä 

laiminlyötiin mahdollisuus hyödyntää 

täysimääräisesti kaikkia vaihtoehtoja, 

mukaan lukien keskustelu euroalueen 

hallitusta purkamisesta tai yksipuolisista 

irtautumismekanismeista; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta 

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D. katsoo, että nyt on kulunut tarpeeksi 

aikaa arvion tekemiseksi eurohankkeen 

poliittisesta ja taloudellisesta 

epäonnistumisesta; katsoo, että yhteinen 

raha on lisännyt ali- ja ylijäämäisten 

valtioiden välisiä eroja ja epätasapainoa, 

mikä ilmentää sitä, että yhteisellä rahalla 

ei voida rakenteellisesti varmistaa 

todellista lähentymistä ja koheesiota 

kaikkea muuta kuin optimaalisella 

valuutta-alueella; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta  

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. ottaa huomioon komission ehdotukset 

Euroopan talous- ja rahaliiton 

vahvistamiseksi ja myöntää, että eräät 

toteutetut toimet ovat olleet 

oikeansuuntaisia, mutta huomauttaa, että 

euroalueen toimielinrakenteen nykyisten 

puutteiden korjaamiseksi tarvitaan 

lisätoimia; 

1. pitää komission ehdotuksia Euroopan 

talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi 

erittäin valitettavina ja katsoo, että ne ovat 

vääränsuuntaisia toimia; korostaa, että 

yhteinen raha on vaikuttanut tuhoavasti 

ja epäsymmetrisesti euroalueen 

heikompiin talouksiin, jotka ovat 

joutuneet kantamaan kohtuuttoman 

suuret taloudelliset ja yhteiskunnalliset 

sopeutumiskustannukset sisäisen 

devalvaation ja säästöpolitiikan 

muodossa; ihmettelee sitä, että vielä ei ole 

pohdittu tarvetta demokraattisiin 

järjestelyihin, jotka mahdollistavat 

valtioiden vapaaehtoisen ja yksipuolisen 

irtautumisen euroalueesta; huomauttaa, 

että tarvitaan EU:n taloushallinnon 

rakenteen radikaalia uudelleenarviointia 
euroalueen toimielinrakenteen nykyisten 

puutteiden ja ristiriitaisuuksien 

korjaamiseksi; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta  

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kuten aiheesta talouden 

ohjausjärjestelmän 

uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja 

haasteet laaditussa valiokunta-

aloitteisessa mietinnössä todettiin, katsoo, 

että talouspolitiikan ohjauspaketin ja 

budjettikuripaketin säännösten 

täytäntöönpano on välttämätöntä, ja 

samalla korostaa, että nykyisten 

perussopimusten ja muiden 

oikeusvälineiden perusteella voitaisiin 

toteuttaa jotkin Euroopan talous- ja 

rahaliiton viimeistelemiseksi tarvittavista 

lisätoimista; 

2. korostaa, että on toteutettava toimia, 

joilla korjataan liiallisten vaihtotaseen 

ylijäämien muodostumisesta euroalueen 

ytimessä johtuva vahingollinen ja sitkeä 

makrotaloudellinen epätasapaino, ja 

samalla korostaa, että nykyiset 

perussopimukset ja muut oikeusvälineet 

estävät alijäämäisiä valtioita ryhtymästä 

tarvittaviin toimiin talouden elpymisen 

tukemiseksi niiden sisäisen talouden 

kannalta tarkoituksenmukaisella 

politiikalla, ja näin ne pidentävät 

päättymätöntä taloudellista ja 

yhteiskunnallista kriisiä ja kiihdyttävät 

EU:n hajoamista; 

Or. en 



 

AM\1081763FI.doc  PE573.383v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

14.12.2015 B8-1347/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta  

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. pitää valitettavana, että komissio ei 

ehdotuksissaan ottanut huomioon tarvetta 

lopettaa kiireellisesti säästöpolitiikka ja 

ottaa käyttöön järjestelyjä, joilla 

jäsenvaltiot voivat harjoittaa 

talouspolitiikkaa, jota ne pitävät 

välttämättömänä ennätyssuuren 

työttömyyden, köyhyyden ja 

sosioekonomisen epätasa-arvon 

torjumiseksi, mukaan lukien 

vapauttamalla välittömästi tuottaviin 

investointeihin liittyvät julkiset menot 

budjettisäännöistä; 

Or. en 

 

 


