TALOUDEN JA RAHAN
EUROOPPALAINEN TIE
Uusi lähestymistapa talouteen ja rahaan
askeleena kohti globaalia solidaarisuutta
Tavoitteet ja näkymät
- tarveperustainen ja yhteiseen hyvään
sitoutunut talous
- yhteenliittymätalous: vapaiden yritysten
yhteistyö
- oikeudenmukaiset tulot, huolenpito ja
keskinäinen yhteisöllisyys
- pääoman luominen lahjakkuutta herättävällä
koulutuksella
- rahoitus raha- ja pankkijärjestelmästä, joka
on julkisoikeudellinen ja yhteisöä palveleva
- rakentuu demokratian perustalle
- vaihtoehto yksityiskapitalismille ja
valtiojohtoisuudelle
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TALOUS –
GLOBAALI ORGANISMI
Nykyajan maailmantalous perustuu pitkälle vietyyn työnjakoon ja innovaatiokykyyn, ja se on luonteeltaan verkostoitunut yhtenäinen kokonaisuus. Liittämällä yhteen monimutkaiset, toisiinsa nivoutuneet tapahtumat talous
pystyy tyydyttämään ihmiskunnan materiaalisten hyödykkeiden sekä immateriaalisten palvelujen tarpeet. Talous
ilmenee yhtenä koko maapallon läpi sykähtelevänä tapahtumana, johon kaikki ovat osallisia ja jossa kaikkien kyvyt virtaavat yhteen tehdäkseen työtä toisia varten.
Tällä tavalla kuvattu talous ei ole tulevaisuuden ideaali vaan tosiasia. Tämän tosiasian ovat kuitenkin hämärtäneet
asiaankuulumattomat, talouden kokonaisluonteelle vieraat tekijät, itse asiassa ne ovat suuressa määrin vahingoittaneet sitä. Seuraukset ovat olleet ihmisarvon vastaisia ja luonnon perustaa tuhoavia.
Näiden tekijöiden sairastuttava luonne maailmantalouden organismissa ilmenee ennen kaikkea ”yksityisiksi”
ymmärrettyjen yritysten ja konsernien keskinäisessä suhteessa. Sen sijaan, että ne työskentelisivät yhteistyössä toistensa ja muun globaalin talouden kanssa, ne puolustavat ja edistävät omaa erillisetuaan kilpailussa toistensa kanssa tavoitelleessaan sitä, minkä on sanottu olevan menestyksen moottori – ”voittoa” – mutta mikä
todellisuudessa on hiekkaa hammasrattaissa. Toinen ristiriitatekijä on ”palkkatyön” vanhentunut käsite, joka ei
ota huomioon sitä tosiasiaa, että nykyään jokainen osallistuu yhdessä muiden kanssa koko arvovirran luomiseen. Modernissa, kaikista ihmisistä huolehtivassa taloudessa ”tulo” on tekijä, jonka avulla yksittäinen henkilö saa
mahdollisuuden osallistua omalta osaltaan vastuullisesti talouden toimintaan. Tässä katsannossa tulo merkitsee
yksittäisen henkilön oikeutta osuuteen arvovirran kokonaisuudesta – eikä ”palkkaa” korvauksena markkinoiden
käyttämästä työvoimasta.
Voimme nähdä ihmiskunnan tulevaisuuden tavoitteena yhä enemmän voittaa liiallinen egoismi, joka on ollut seurausta palkkaoloista (ymmärrettynä työnantajien ja työntekijöiden vastakkaisten etujen välisenä taisteluna) ja
jota ovat myös lietsoneet nykyisin vallitseva omaisuuskäsitys ja voiton periaate talouden päämääränä. Päämäärä
tulisi pikemminkin olla elää maapallollamme rauhanomaisesti ja yhteisvastuullisesti yhdessä erilaisine lahjoinemme ja kykyinemme tasa-arvoisina. Löydämme sille jo oikean perustan siinä, miten nykyaikainen maailmantalous
on muodostunut: työn tekemisessä toinen toisillemme. Meidän on nyt alettava havaita tätä taloutta häiritsevät ja
sairastuttavat elementit sekä voittaa ne.
Rahasta on tullut yksi kaikkein eniten sairautta tuottava elementti. Se on itsenäistynyt suhteettomaksi ”finanssiteollisuudeksi”, joka on yhä vähemmän liittynyt reaalitalouteen. Siitä huolimatta se määrää suuresti reaalitalouden
toimintaa ja vaikuttaa siihen negatiivisesti sen sijaan, että palvelisi sitä. Tässä on se kohta, missä tätä tilannetta
voidaan yrittää parantaa. Raha- ja pankkijärjestelmää tulee uudistaa mahdollistamaan yhteistyötaloutta, joka on
suuntautunut yhteiseen hyvään.

VAPAA YRITTÄJYYS
IHMISKUNNAN VASTUUNKANTAJANA
Talouden kokonaisvaltaisen luonteen ymmärtämistä on seurattava toinen oivallus: ihmiselle on olennaisella tavalla luontaista vapaus. Keskusjohtoisesti suunniteltu ja säädelty talous, siten kuin sitä harjoitettiin ”reaalisosialismissa”, on ristiriidassa ihmisen vapaan olemuksen kanssa. Toisaalta kapitalismi yksityisomaisuuden ja yksityisvoiton periaatteineen ei myöskään kykene toteuttamaan yksilön vastuuta ja itsemääräämisoikeutta – vapaus tässä
yhteydessä merkitsee ainoastaan pääomaa ja vaikutusvaltaa jo omaavien ”vapautta” lisätä etujaan ”markkinavoimien vapaassa pelissä”.
Esittämämme tulevaisuuden vapaan yrittäjyyden kulttuuri sen sijaan saavuttaa tavoitteensa ilman valtiojohtoisuutta tai että sitä johtaisivat ainoastaan yksityiset intressit. Tavoitteena on yhteiskunnan tosiasiallisten tarpeiden
täyttäminen. Tämän saavuttamiseksi vapaat yritykset sitoutuvat omasta aloitteestaan yhteiseen etuun, yhdistävät voimansa toisten yritysten kanssa ja työskentelevät yhdessä säilyttäen kuitenkin yksilöllisen vastuunsa. Ne
vastaavat myös siitä, että kaikki työntekijät saavat arvokkaan elämän mahdollistavan toimeentulon ja kykenevät
itsenäisesti täyttämään heille asetetut tarkoituksenmukaiset työtehtävät.

Näitä yhteenliittymiä koskevat
organisatoriset periaatteet mahdollistavat ”vapaiden yritysten” yhteistyön, siten että ne kykenevät paremmin täyttämään taloudelliset tehtävänsä yhteistyössä ja myös sopimusperustaisesti
(niin yritysten keskinäisin kuin kuluttajien kanssa tehtävin sopimuksin). Yhteenliittymissä kapitalistinen voittoperiaate
korvataan talouden kokonaisvaltaista luonnetta vastaavalla tasapainoperiaatteella, jonka tehtävänä on yritysten yli- ja
alijäämien tasapainottaminen.
Tämän mahdollistamiseksi yhteenliittymiksi järjestyvien yritysten tulee kyetä ryhmittymään uudenlaisen pankkilaitoksen
ympärille. Yhteenliittymien tavoin verkostona toimivat ”uudet pankit” järjestävät yhteenliittymien rahoitustarpeet perustuen eurooppalaisen pankkijärjestelmän uuteen rahatoimintoon. Tämän aloitteen keskeinen vaatimus on tehdä raha- ja
pankkijärjestelmän uusi toimintatapa mahdolliseksi ja eurooppalaisen lainsäädännön turvaamaksi demokratian periaatteiden mukaisesti.

IDEA TALOUTTA KOSKEVASTA
TÄYDENTÄVÄSTÄ LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
Tämän näkemyksen ajanmukaisesta pankki- ja yritysjärjestelmästä tulee perustua pankkeja ja taloutta koskeviin uusiin
lakeihin. Uudella lainsäädännöllä olisi mahdollista luoda tilaa uudelle yhteenliittymätaloudelle. Nykyiset käsitykset sosiaalisesta todellisuudesta pitävät selvänä sitä, että teollinen ja digitaalinen sekä viestintään liittyvä vallankumous ovat jo
kauan sitten saaneet aikaan globaalin talousorganismin, johon edellä on viitattu. Kuitenkin lainsäädännöllinen perusta on
jäänyt jälkeen. Sitä hallitsevat yksityispääomalle ominaiset käsitykset, mikä on aiheuttanut ja aiheuttaa häiriöitä taloudessa.
Yksityinen elementti säilyy omalla alueellaan täysin oikeutettuna yksityistalouksien tarpeita ajatellen – toisin sanoen kotitalouksien kulutuksen alueella. Sen vastakohtana kaikki tuotannon alueelle kuuluva omaksuu edellä mainitun globaalin,
yhteiskunnallisen ja verkostomaisen luonteen. Tuotanto on irronnut ja vapautunut aikaisemmin jokseenkin yhtenäisestä,
läpeensä yksityistalouksien leimaamasta taloudellisesta ympäristöstä ja muodostanut erillisen talous- ja tuotantoympäristön. Tietyn koon saavuttanut liike-elämä ja tuotanto eivät voi enää toimia terveesti yksityisinä yksikköinä ajaen vain
omia, yksittäisiä etujaan. Niiden täytyy pystyä sopeutumaan nykyajan kehityksen realiteetteihin niiden mahdollisuuksien
avulla, jotka avautuvat tuotannon yhteenliittymäorganisaatioiden myötä.
Tämä vaatii uuden lakiperustan luomista. Ehdotuksemme ei yritä korvata lainsäädäntöä uudella, vaan pikemminkin täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäykset mahdollistaisivat uuden lähestymistavan vanhan lainsäädännön ohella.
Minkäänlaisia pakkoja ei tulisi olla, mutta mitään yritystä ei myöskään tulisi estää luomasta omaa tapaansa työskennellä
integroidun globaalin tuotannon parissa uusien lainalaisuuksien pohjalta – ja siten rakentamasta siltaa yhteenliittymätalouteen.
Edellä mainittu edellyttää lisäyksiä ja innovaatioita lainsäädännön tasolla. Näitä muutoksia täytyy valmistella huolella
askel askeleelta. Ehdotus Euroopan kansalaisaloitteeksi on yksi näistä valmistavista askeleista.

Molemmat kuva-aiheet, tyttö Grimmin veljesten sadusta ”Tähtitaalerit” ja silta-aihe ovat peräisin kahdesta setelistä, viimeisestä
1000 D-markan setelistä ja 500 euron setelistä. Ks. www.creditinitiative.eu/bruecke-und-sterntaler

Kulttuuria rakentavana
voimana toimiva talous ja
raha– aloite Euroopalle

Tämä aloite kutsuu sinua – tässä esitettyjen ideoiden pohjalta – yhteistyöhön
uudistamaan eurooppalaista kulttuuria ja ottamaan ensimmäisen konkreettisen
askeleen sen toteuttamiseksi, sillä:
 on kärsimyksiä, jotka ajavat yhä useammat ihmiset vaarantamaan henkensä yrittäessään päästä kuvittelemaansa Euroopan ”turvasatamaan”;
 on kuilu, joka laajenee myös täällä Euroopassa: rikkaiden ja köyhien välillä, sekä yksittäisten ihmisten ja kokonaisten yhteiskuntien välillä;
 on yhä enemmän hyväksikäytetty luonto, jonka tulee olla elämämme perusta ja jota ei saa valjastaa itsekkään
eduntavoittelun kohteeksi;
 on kasvava hätä vanhojen ja sairaiden huolenpidosta;
 on kykenemättömyyttä antaa nuorille mahdollisuudet käyttää kykyjään koko maailman hyväksi – yli yksilöllisen hyvinvoinnin ahtaan näkökulman;
 edelleenkään ei ole saatu aikaan pysyviä ratkaisuja konflikteissa; että aseet vaikenisivat sen sijaan, että konfliktit kärjistyisivät sodaksi; etsitään keskinäisessä kanssakäymisessä rauhan teitä.
Kaikki edellä oleva ja paljon muuta on seurausta osaltaan globaalin talouden rakenteesta sekä menettelytavoista, jotka eivät ole kyenneet tuottamaan hyvinvointia jokaiselle ihmiselle.
.

Rahalla ei ole itseisarvoa!
Arvoa tuottavat taloudessa kykymme ja taitomme, joita me käytämme työssämme tuottaaksemme muille tavaroita ja palveluja. Me luomme ne työllämme ja ne tyydyttävät meidän tarpeemme. Niihin kuuluvat kaikki palvelut, jotka tuotamme: lasten ja nuorten koulutuksen; sairaiden ja vanhusten hoidon ja hoivan; taiteen, kulttuurin sekä luonnosta huolehtimisen, kestävällä
tavalla maapallollamme.

Tämä on kutsu tulla mukaan tekemään yhteenliittymätaloudesta
täydentävä vaihtoehto nykyiselle järjestelmälle!
 EKP:n ja jäsenmaiden keskuspankkien tulee saattaa käyttöön rahan uusi sovellus (ts. lainan uusi muoto), joka
tekee mahdolliseksi yhteenliittymämuotoisen vapaan yrittäjyyden.
 Tulee mahdollistaa yritysten yhdistyminen yhteenliittymiksi tietyin edellytyksin: suuntautuminen yhteiseen
etuun, voittomotiivin korvaaminen tasapainoperiaatteella (yhteenliittymän tilien tasaus) sekä sitoutuminen
vähentämään yksityistä omistusta panostamalla yhteenliittymien yhteiseen tuotantoon.
 Yhteenliittymien tulee voida perustaa uusia pankkeja, jotka ovat suoraan kytkettyjä Euroopan keskuspankkijärjestelmään.
 Näiden pankkien tulee voida luoda rahaa vapaasti ja jakaa sitä luottoina sillä ehdolla, että luotot sidotaan todelliseen taloudelliseen toimintaan yhteenliittymän sisällä.
 Näin perustetun vaihtoehtoisen rahankierron tulee voida mahdollistaa työntekijöiden toimeentulo sekä rahoitus investoinneille ja tuille keskenään verkostoutuneiden yhteenliittymien sisällä.

Kaikki tulevaisuuteen suuntautuneet ihmiset talouden, politiikan,
kulttuurin ja tieteen piirissä! Kutsumme teidät työstämään kanssamme
uutta tapaa nähdä talous.
Tavoitteena on muokata Euroopan unionin sopimusperustaa ja jäsenmaiden lainsäädäntöä siten, että talouselämälle
ja rahaliikenteelle avautuu uusi väylä. Se on voitava liittää täydennyksenä nykyisen rinnalle.
Tällainen lähestymistapa edellyttää ehdotuksen nousemista politiikan kysymykseksi. Menestyksen saaminen aloitteelle vaatii suurimman mahdollisen tahdonilmaisun tuesta EU:n jäsenvaltioiden kansalaisilta.
Kuinka ehdotuksen eri elementtejä tullaan kehittämään ja millä kaikilla erityisillä tavoilla lakeja ja sopimuksia tullaan
muuttamaan, tulee riippumaan niiden luovuudesta ja mielikuvituksesta, jotka sitoutuvat projektiin ja joilla on tarvittava asiantuntemus kaikilla tarpeellisilla alueilla. On aika mobilisoida ja saattaa yhteen kaikki voimat, jotka ovat
välttämättömiä saavuttaaksemme asetetut tavoitteet. Tästä vakaumuksesta käsin me kutsumme sinut yhteistyöhön
”keksimään tulevaisuutta” (Ivan Illich, Kutsu vapauteen)!

Jotta jokainen, joka jakaa nämä arvot, voi toteuttaa ne myös todellisuudessa, uuden raha- ja yritysjärjestelmän täytyy
taata oikeudenmukainen tulonmuodostus ja kaikille arvokas elämä.

Yritysten täytyy voida toimia kapitalistisesta voittomotiivista riippumatta.

Yhteenliittymätalouden peruselementit
Yhteenliitty
ja sitä palveleva rahoitusja pankkijärjestelmä

1.

Kaiken taloudellisen toiminnan ja aloitteellisuuden perusta yhteenliittymätaloudessa on ”vapaa yritys” (VY).
Voittoa tavoittelevia ja voittoa tavoittelemattomia yrityksiä ei tässä mitenkään erotella. Talouden luonne
ymmärretään kokonaisuutena siten, että se suuntautuu kaikkien hyvinvoinnin ja tarpeiden täyttämiseen. Vapaan
yrityksen käsite voi sisältää tavanomaisten teollisuuden, kaupan ja palvelusektorin yritysten ohella myös kulttuuriin,
koulutukseen ja tieteeseen suuntautuvia organisaatioita, esimerkiksi kouluja, sairaaloita ja sosiaalipalveluiden organisaatioita.

2.

Vapaalla yrityksellä tarkoitetaan sellaisia taloudellisia ympäristöjä, joissa ihmiset suuntautuvat kykyineen ja
taitoineen sitoutuvat yhteiseen taloudelliseen päämäärään. Siinä määrin kuin yksittäinen yritys edistää omia
taloudellisia virikkeitään ja tavoitteitaan, se muodostaa yksikön. Mutta sellaisena se on osana maailmanlaajuista
tuotantojärjestelmää kokonaisuuden jäsen. Siksi yritysten täytyy voida kommunikoida keskenään verkostoina ja
muodostaa yhteenliittymiä. Nämä yhteenliittymät – taloudellisen harkinnan ja päätöksenteon riippumattomina
organisaatioina – muodostavat uuden yritysjärjestyksen perustan. Tämän perustan varassa tuotannontekijöitä (kuten maata, tuotantovälineitä jne.) voidaan hallita yhteisöllisesti ja samalla voidaan saavuttaa rahallinen tasapaino.

3.

Yhteenliittymien myötä globaalille kokonaistaloudelle vieras omaisuuden (sekä yksityisen että julkisen/
valtion omaisuuden) käsite voidaan ylittää, sellaisena kuin sitä sovelletaan tuotannon välineisiin. Se voidaan
korvata yrityksen ”käyttöoikeudella”. Omaisuuden käsitteeseen liittyy voittojen omistajuuden vaatimus sekä työntekijän ja työnantajan välinen palkkasuhde. Käyttöoikeus luo mahdollisuuden taloudellisen aloitteen yhteiseen
kantamiseen ja oikeuttaa tuotantovälineiden luottamukseen perustuvan hallinnan. Nämä tuotantovälineet ovat
syntyneet yhteen liittyneen talouden kokonaisuudesta ja ovat niiden käytettävissä, joilla on tarvittavat kyvyt niiden
hyödyntämiseen.

4.

Tähän liittyvä olemassa olevan omaisuuden välttämätön neutralisointi (sisältäen maaomaisuuden ja tuotantovälineet) ei merkitse kansallistamista eikä pakkolunastusta. On kysymys lakiperiaatteen muodonmuutoksesta, uudesta tavasta ymmärtää, jossa ei jäädä jumiin totuttuihin ajattelutapoihin ’yksityisen’ tai ’julkisomisteisen’ suhteen. Yritykset, jotka haluavat muodostaa yhteenliittymiä tai liittyä olemassa oleviin yhteenliittymiin, säilyttäisivät
oikeutensa käyttää tuotantovälineitä – mutta uudenlaisen oikeuksien ja velvollisuuksien välisen suhteen vallitessa ja
ilman että kyseiset välineet käsitetään yksityiseksi omaisuudeksi. Ylimenosäädökset, aiempaan omistajuuteen liittyvät sidokset, ylikansallisiin yhtiöihin liittyvät haasteet jne., täytyy ottaa huomioon, niin että mahdollisimman moni
taloudellinen toimija (yritykset jne.) voi suuntautua uudelleen nykyistä taloutta täydentävällä tavalla.

Olemme vakuuttuneita siitä, että voiton korostuneisuus johtuu usein pelkästään itse talousjärjestelmän synnyttämästä
paineesta. Aito eteenpäin suuntautuva voima on talouden innovatiivisuudessa ja tuottavuudessa – kyvyssä toimia ihmisten hyväksi.
Taloudellisen toiminnan perimmäiset tavoitteet ovat yhteistyö sekä tavaroiden ja palveluiden vaihto. Vapaata kilpailua
tulisi olla vain ideoiden välillä.

ymätalouden peruselementit ja sitä palveleva
rahoitus- ja pankkijärjestelmä

5.

Yhteenliittymien muodostamisen tulisi tarjota oikeus perustaa Euroopan keskuspankkijärjestelmään
kytkettyjä pankkeja, joiden rahan kierto olisi toiminnallisesti eriytetty. Ne harjoittavat siten uutta, julkisoikeudellista rahoitustehtävää hajautetusti ja demokraattisesti oikeutettuina. Nämä pankit ja niihin liittyneet
yhteenliittymät voivat muodostaa lisää verkostoja toistensa kanssa.

6.

Näiden pankkien ensimmäisenä tehtävänä on tarjota tarvittava pääoma luottoina yhteenliittymien yrityksille niiden tuotannollisen toiminnan mahdollistamiseksi. Pankkielinten tehtävä on siis luototus, joka
vastaa rahan luontia. Luottojen vakuutena on yrityksen tulevaisuuden arvonlisäys. Luotto pitää maksaa takaisin
kokonaisuudessaan ja varsin pikaisessa aikataulussa yritysten tuotosta.

7.

Yritys välittää rahan sen henkilöstölle tulona (”kulutuspääoma”) – joko täysimääräisenä tulona, tai sitten
perustulon täydennyksenä. Lopulta raha voidaan käyttää tavaroiden ja palveluiden maksamiseen ja virtaa
siten takaisin yritykseen, joka voi käyttää rahan luottonsa takaisinmaksuun.

8.

Talouden kokonaisuudelle ainoa tärkeä asia on, että kaikki liikkeeseen laskettu raha päätyy lopulta takaisin pankkiin. Rahan takaisinvirta mahdollistaa yhteenliittymien tehdä sellaisia investointeja tai yleishyödyllisiä toimintoja, joiden tuotto jäisi muuten alle ”markkinahinnan” tai korkeintaan vaatimattomalle tasolle.

9.

Takaisinvirrannut raha – joka on suorittanut tehtävänsä ”kulutuspääomana” rahan kierrossa ja jota ei ole
määritelty uudelleen ”tuotantopääomaksi” – voidaan kohdistaa yhteenliittymien pankin kautta yhteenliittymien ylijäämien ja alijäämien tasapainottamiseen. Tämä avaa uusia näkökulmia hinnanmuodostukseen.

10.

Voittoa tavoittelematon ja yhteiseen hyvään sitoutunut talous ei voi tehdä eroa yksityisen ja julkisen
talouden tehtävien välillä. Täten valtiota ei enää tarvita yksityisten intressien vastapainona, vaan valtion
tehtäväksi jää katsoa, että talous toteuttaa tietyt perustehtävät kuten ilmainen terveydenhuolto ja koulutus tai
tehokas infrastruktuuri energian jakeluun jne. Jos nämä valtion vastuulla olleet toiminnot siirtyvät yhteenliittymille, niin tämä tulee muuttamaan verotuksen rakenteen.

Emme tavoittele ulkoista vallankumousta, jonka avulla vallanpitäjät vaihdetaan ja rikkaiden varat viedään. Vaadimme
ainoastaan, että ne, jotka ovat tehneet vallankumouksen omassa tietoisuudessaan, voivat kehittää talouselämää uusiin
suuntiin!
Jää nähtäväksi, kuinka nopeasti saamme aikaan maailman, joka rakentuu solidaarisuudelle.

– Aloitetaan Euroopasta!

TOIMINTAPERSPEKTIIVI –
EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE
Ensimmäisenä askeleena projektissa käynnistämme Eurooppalaisen kansalaisaloitteen, siten kuin se on määritelty Lissabonin
sopimuksen artiklassa 11.4. Tällä tavoin kiinnitetään yleisempi huomio uuteen raha- ja yritysjärjestelmään. Myöhemmin,
kun siihen syntyy tilaisuus, edellistä suurempi tehtävä on integroida nämä uudet ideat Euroopan unionin perussopimukseen.
Kansalaisaloite on valmisteltava hyvin, jotta voimme ylipäätään alkaa kerätä allekirjoituksia. Valmisteluvaiheessa tehtävänä
on laajentaa ymmärrystä siitä, miten raha kiertää ja miten sen tulisi toimia. Tavoitteena on myös löytää ihmisiä kampanjoimaan asian puolesta. Tämä vaihe on aivan yhtä tärkeä kuin seuraava vaihe, jossa tarkoitus on saada tarpeeksi monta
ihmistä riittävän monesta EU-maasta tukemaan aloitetta allekirjoituksellaan.
Kansalaisaloite osoitetaan Euroopan komissiolle, joka on velvoitettu ottamaan sen huomioon, jos aloite on ollut ”menestyksellinen”. Kansalaisaloitteen menestys tarkoittaa vähintään miljoonan validin allekirjoituksen keräämistä vähintään
neljänneksestä EU-maista. Mutta Eurooppalainen kansalaisaloite on aiheeltaan rajoitettu: se voidaan tehdä vain aiheesta,
joka Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan on Euroopan
komission toimivaltuuksien alueella (vrt. https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppalainen_kansalaisaloite). Tästä syystä ehdotuksemme koskee lisäystä Euroopan keskuspankin lainsäädäntöön.

EHDOTUS
Seuraava momentti (alla lihavoituna) tulee lisätä Euroopan keskuspankkia koskevan lain artiklaan 18.1.:
[…] 18.1. Tarkoituksena saavuttaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteet ja toimia sille annettujen
tehtävien mukaisesti, Euroopan Keskuspankki (EKP) ja kansalliset keskuspankit voivat:
–

toimia rahoitusmarkkinoilla ostaen ja myyden suoraan tai takaisinostosopimuksella (repo-sopimus) ja lainaamalla
tai ottamalla lainoja ja markkinakelpoisia instrumentteja, joko yhteisön valuutoissa tai ei-yhteisön valuutoissa
sekä jalometalleissa.

–

toimia velkaoperaatioissa luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolien kanssa siten, että lainaaminen perustuu
riittäviin vakuuksiin;

–

solmia korottomia luottosopimuksia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa, jotka tarjoavat yleisen taloudellisen edun mukaisia palveluita ja jotka järjestävät työntekijöidensä tulot kyseisen jäsenmaan lainsäädännön mukaisesti ja jotka luopuvat pysyvästi voitoistaan tai siirtävät ylijäämät kokonaisuudessaan julkisiin
rahavaroihin. Lainojen pitää perustua asianmukaisiin vakuuksiin. […]

Lakimuutoksen tavoitteena on siten varmistaa sellaisen taloudellisen toiminnan vapaa rahoitus, joka suuntautuu yhteisen
hyvän edistämiseen. Pankkien, yritysten ja näiden yhteenliittymien (= markkinaosapuolet) tulisi päästä käsiksi korottomiin
lainoihin, mikäli ne palvelevat yhteistä hyvää (= yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut) ja mikäli ne täyttävät vaatimukset. Lakialoitteen ovat arvioineet ammatillisesta näkökulmasta prof. Walter Obwexer ja apulaisprofessori Julia Villotti
Innsbruckin yliopiston eurooppaoikeuden ja julkisoikeuden laitokselta (www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).
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