PR 114/2018 rd Bilaga 2A

fPöytäkirja
/

2. Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen
som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
SRM 2/2018 rd

Förslag om misstroende

Toimi Kankaanniemi /saf föreslår understödd av Ville Tavio /saf:
"Riksdagen konstaterar att det svåra ekonomiska läget i Italien och Grekland samt EU:s
och ECB:s misslyckade politik hotar att bryta sönder Europeiska ekonomiska och monetära unionen, och regeringen har underlåtit att vidta åtgärder för att skydda Finlands intressen. Riksdagen konstaterar därför att regeringen inte har riksdagens förtroende."
————

Kari Uotila /vänst föreslår understödd av Paavo Arhinmäki /vänst:
"Juha Sipiläs regering har gjort kortsynta nedskärningar i Finland och hört till dem som varit mest angelägna om att kräva en ekonomiskt och mänskligt sett ohållbar ekonomisk politik i Europa. Därför föreslår jag att riksdagen konstaterar att regeringen inte har riksdagens förtroende."
————

Pia Viitanen /sd föreslår understödd av Riitta Mäkinen /sd:
"Finland måste ha som mål att Greklands skuldtålighet och statsfinansiella balans förbättras hållbart genom en ekonomisk tillväxt som stöds av minskad arbetslöshet, ökad ekonomisk aktivitet och större attraktionskraft för utländska investeringar. Det kräver vid sidan
av de finansiella åtgärderna än mer målmedvetna satsningar på ekonomisk tillväxt, investeringar och ökad sysselsättning. Samtidigt stöds den samhälleliga stabiliteten, åtgärdas de
problem som de tidigare programmen gav upphov till och tillgodoses medborgarnas spontana krav på en bättre förvaltning.
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Länderna i euroområdet har i åtskilliga år medgett avsevärda lättnader i lånevillkoren för
Grekland, vilket underlättar landets återinträde på obligationsmarknaden. SDP har förhållit sig kritiskt till de beviljade lättnaderna i lånevillkoren.
Återbetalningen till Finland måste tryggas i alla arrangemang. Det förutsätter att prioritetsställningen och återbetalningen av ESM:s lån är säkrade.
SDP förutsätter att Finland i alla förhållanden håller fast vid fordringarna enligt det arrangemang för finansiell säkerhet som förhandlades fram 2011. Finland måste se till att återbetalningen av de bilaterala lånen inleds senast vid avtalad tidpunkt och att Finlands intressen bevakas.
Eftersom regeringen vid sidan av de finansiella åtgärderna i anknytning till Grekland inte
har lyckats göra tillräckligt målmedvetna satsningar på ekonomisk tillväxt, investeringar
och ökad sysselsättning, och eftersom regeringen under debatten om statsrådets meddelande inte tydligt angav hur den i fortsättningen tänker säkra de finländska fordringarna och
hålla fast vid kravet att Grekland ska återbetala lånen, konstaterar riksdagen att regeringen
inte har riksdagens förtroende."
————
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