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Europa-Parlamentets beslutning om budgetmæssig kapacitet for euroområdet 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 122 og 151, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at det blev tydeligt under den finansielle krise, at EU-traktaterne ikke 

giver euroområdet instrumenter til effektivt at håndtere økonomiske og finansielle chok 

og ikke indeholder bestemmelser om, hvordan euroområdet kan forlades på en 

velordnet måde; der henviser til, at den økonomiske styringsramme faktisk har vist sig 

at virke imod hensigten, eftersom den tvinger medlemsstaterne til at indføre procykliske 

foranstaltninger, ikke tjener og er i modstrid med arbejdstagernes og befolkningernes 

interesser og udgør en kraftig forhindring for, at samfund kan gøre fremskridt; 

B. der henviser til, at strukturelle makroøkonomiske ubalancer og asymmetrier mellem 

medlemsstaterne efter euroens indførelse har ført til, at en række medlemsstater har 

overvurderet de reelle valutakurser med betydelige negative konsekvenser for deres 

produktionsstruktur og internationale investeringsposition og har udløst tendensen til 

recession i Den Europæiske Unions medlemsstater;  

C. der henviser til, at Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en), de fælles politikker 

og det indre marked ikke har skabt konvergens, samarbejde eller solidaritet, men 

snarere økonomisk dominans, divergens og uensartet udvikling; der henviser til, at 

samhørighedspolitikken ikke er tilstrækkeligt effektiv med hensyn til at imødegå 

divergens mellem medlemsstaterne;  

D. der henviser til, at den økonomiske styringsramme og ØMU'en har tjent til at 
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gennemføre nedskæringer i offentlige investeringer, arbejdsindkomst og offentlig 

velfærd, fremmet privatiseringen af offentlige goder, liberaliseringen og afreguleringen 

af markeder, efterspørgselshæmmende strukturreformer og tab af sociale rettigheder og 

arbejdstagerrettigheder, herunder afvikling af kollektive forhandlinger, som er fastsat i 

Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) centrale konventioner og EU's charter 

om grundlæggende rettigheder; der henviser til, at dette har ført til økonomisk 

stagnation, deflationstendenser, voksende socioøkonomisk ulighed, fattigdom og høj 

arbejdsløshed;  

E. der henviser til, at medlemsstaterne er blevet tvunget til at vedtage strenge 

tilpasningsprogrammer med enorme sociale og økonomiske omkostninger til følge; der 

henviser til, at flere nationale regeringer trådte tilbage, efter at den økonomiske bistand 

blev tilbageholdt; der henviser til, at fraværet af et rimeligt omfordelingssystem fører til, 

at centrale økonomiske sektorer går i opløsning i landene i EU's periferi, og at disse 

medlemsstater i stedet for at have en række investeringsprogrammer til fremme af vækst 

er blevet gidsler af konstant låntagning for at imødegå denne skævhed;  

F. der henviser til, at de tre finansielle stabiliseringsinstrumenter, der er oprettet udenfor 

EU-budgettets struktur og udenom traktatens bestemmelser – den græske lånefacilitet 

(GLF), den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) og den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) – i særlig høj grad har bidraget til skævheden mellem 

økonomierne i centeret og i periferien; der henviser til, at disse mekanismer har 

behæftet adgangen til kredit med betingelser om forstærkede sparepolitikker, hvilket har 

begrænset de direkte berørte medlemsstaters evne til at reagere på deres konkrete 

situation; der henviser til, at det er uacceptabelt og udemokratisk at pålægge suveræne 

regeringer en sådan konditionalitet;  

G. der henviser til, at bankunionen bidrager til, at banksektoren i EU koncentreres endnu 

mere, yderligere har svækket medlemsstaternes evne til at kontrollere deres 

banksystemer og ikke tackler problemet med banker, der er "for store eller indbyrdes 

forbundne til at gå konkurs", og at "bail-in" -ordningen således stadig er utroværdig, 

idet den udsætter skatteydernes og medlemsstaternes budgetter for en stor risiko; 

H. der henviser til, at kapitalmarkedsunionen vil forstærke de systemiske risici gennem 

securitisation og fremme skyggebankvirksomhed og forsikringsselskabers og 

pensionsfondes virksomhedsslagtning af offentlige infrastrukturer i stedet for at styrke 

solid og decentraliseret detailbankvirksomhed som den primære kilde til finansiering af 

investeringer for små og mellemstore virksomheder (SMV'er);  

I. der henviser til, at det i de fem formænds rapport om ØMU'ens fremtidige 

sammensætning forudses, at der skal iværksættes en bred vifte af redskaber, organer og 

rammer, som forhindrer, at der kan findes en vej ud af den fremherskende 

spareorienterede og neoliberale fortælling; der henviser til, at dette vil forværre de 

procykliske politikker og svække medlemsstaterne demokratiske suverænitet; der 

henviser til, at de centrale anbefalinger, som f.eks. produktivitetsråd, underminerer 

kollektive lønforhandlinger; der henviser til, at denne rapport blev udarbejdet, uden at 

Europa-Parlamentet eller de nationale parlamenter blev inddraget;  

1. bemærker, at Kommissionen tillægger euroområdets finanspolitiske standpunkt større 
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vægt; understreger, at dette ikke er tilstrækkeligt til at gøre op med sparepolitikkerne; 

2. tager skarpt afstand fra den afpresningsholdning, som EU-institutionerne og nogle 

medlemsstater indtager over for de lande, der beslutter sig for at gøre op med 

stramningspolitikkerne og den neoliberale doktrin; 

3. understreger, at indførelsen af en form for budgetkapacitet for euroområdet ikke i sig 

selv vil løse de strukturelle skævheder i ØMU'en, og at der er behov for en 

grundlæggende reorientering af dets økonomiske politikker og økonomiske styring for 

at tackle de bagvedliggende årsager til eurokrisen, navnlig de makroøkonomiske 

ubalancers bidrag til den private og offentlige gældsbyrde; 

4. afviser oprettelsen af det planlagte finansministerium for euroområdet, eftersom det vil 

indebære en yderligere koncentration af magt i overnationale organer, og 

finansministeriet vil blive forankret inden for rammerne af finanspagten og kan bidrage 

til at håndhæve efterspørgselshæmmende strukturreformer og derved underminere den 

demokratiske suverænitet og medvirke til at påtvinge sparepolitikker;  

5. understreger, at der er behov for en strukturreform for banksektoren, som adskiller 

detailbankvirksomhed fra investeringsbankvirksomhed, så der bliver mulighed for at 

opløse banker på en ordentlig måde, uden at profitten privatiseres og tabene væltes over 

på samfundet, og for at decentralisere banksektoren, i modsætning til en forværring af 

de systemiske risici og de usikre finansieringsvilkår gennem kapitalmarkedsunionen; 

6. mener, at ØMU'en viste sin sårbarhed i forbindelse med den globale finansielle og 

økonomiske krise, hvor de uholdbare skævheder, der er forårsaget af en "send-aben-

videre"-politik i euroområdets kernelande, f.eks. Tyskland, og af kortsigtede 

kapitalstrømme til periferien, som har bidraget til høje gældsniveauer (både private og 

offentlige) og forårsaget en dramatisk stigning i de statslige låneomkostninger i visse 

medlemsstater efter stigningen i den offentlige gæld som følge af bankredningspakker 

og de første konjunkturudlignende politiske modsvar på krisen; 

7. advarer om, at fremtidige chok i endnu højere grad kan destabilisere hele euroområdet, 

idet ØMU'en såvel som EU's økonomiske styringsramme forhindrer dets medlemsstater 

i at benytte de rigtige og nødvendige økonomiske redskaber til at reagere korrekt på den 

aktuelle krise og fremtidige økonomiske og sociale kriser; mener, at pengepolitikken 

ikke kan sætte gang i økonomien alene i tilfælde af symmetriske chok som følge af 

manglende intern efterspørgsel, især i en situation med rentesatser tæt på nul, og at disse 

symmetriske chok bør tackles via finansiering af investeringer med sigte på 

akkumuleret efterspørgsel og fuld beskæftigelse; 

8. understreger, at indførelsen af euroen som fælles valuta har udelukket tidligere 

afprøvede og testede politiske muligheder for modvirkning af asymmetriske chok, 

såsom justering af valutakurserne; gentager, at opgivelsen af selvstændighed for så vidt 

angår pengepolitikken derfor kræver alternative justeringsmekanismer til at håndtere 

asymmetriske makroøkonomiske chok og til at opnå reel og socialt opadgående 

konvergens under demokratisk kontrol; 

9. opfordrer til, at der etableres et støtteprogram og – på anmodning af de berørte 
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medlemsstater – mulighed for at tiltræde en valutakursmekanisme i Den Europæiske 

Centralbank med henblik på symmetrisk stabilisering af valutakurserne for de 

medlemsstater, der måtte ønske at forhandle om en velordnet udtræden af 

eurosamarbejdet, fordi deres medlemskab er blevet uholdbart og utåleligt; understreger, 

at et sådant program bør yde passende kompensation for den sociale og økonomiske 

skade, som skyldes disse medlemsstaters deltagelse i ØMU'en; understreger endvidere, 

at det er nødvendigt at udarbejde en nødplan til støtte for økonomien i de lande, der har 

lidt under trojkaens intervention; understreger, at det er nødvendigt at skabe retlig 

sikkerhed omkring en velordnet udtræden af eurosamarbejdet inden for rammerne af 

EU-medlemskab, og at det er nødvendigt at anvende kapitalkontrol, herunder 

gældsomlægning og gældsnedskrivning styret af lex monetae-princippet, ifølge hvilket 

skyldnere kan afvikle deres gæld i den foretrukne valuta; 

10. er ekstremt bekymret over gældsbyrden på landene i EU's periferi; anser det for 

afgørende at mindske gældsbyrden ved at genforhandle gælden (beløb, løbetid og 

rentesatser) og annullere dens spekulative og illegitime komponenter, således at den 

bringes den ned på et holdbart niveau, hvilket er at betragte som et hasteanliggende og 

et spørgsmål om elementær retfærdighed; 

11. opfordrer til, at traktaten om stabilitet, samordning og styring samt det europæiske 

semester ophæves, da de udgør en udemokratisk økonomisk spændetrøje, som har 

negativ indvirkning på medlemsstaternes økonomiske resultater og sociale udvikling; 

opfordrer til, at de erstattes af politikker, der sikrer opadgående social konvergens, 

inklusiv vækst og beskæftigelse; understreger, at det er nødvendigt at fritage offentlige 

investeringer for Maastrichtkriterierne, indtil disse traktater er ophævet (den gyldne 

regel om offentlige investeringer), eftersom investeringer skaber indkomststrømme og 

aktiver for kommende generationer, og den spredning af låneomkostningerne, der sker 

over tid, således er berettiget; 

12. understreger, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) foranlediger 

private investorer til at foretage "rent-seeking" og virksomhedsslagtning betalt via EU-

budgettet gennem offentlig-private partnerskaber, privatisere profitten og vælte tabene 

over på samfundet og kun i ringe grad bidrager til yderligere investeringer; mener, at 

Den Europæiske Investeringsbank via EFSI har fået for stort spillerum for så vidt angår 

EU-budgettet, samtidig med at den har en dårlig resultatliste med hensyn til regional 

spredning af investeringerne og støtte til SMV'er;  

13. efterlyser et meningsfuldt program for offentlige investeringer til støtte for 

realøkonomien, som bør være baseret på solidaritet og territorial samhørighed; mener, at 

dette program bør fokusere på skabelse af ordentlige, kvalitetsprægede job og samtidig 

øge arbejdstagernes levestandard og sociale beskyttelse, navnlig ved at styrke kollektive 

forhandlinger og overenskomster og udvide strejkeretten; 

14. understreger, at det er nødvendigt, at Den Europæiske Centralbank finansierer offentlige 

investeringer i realøkonomien i stedet for aktivbobler, og at nationale udviklingsbankers 

opkøb af obligationer i dette øjemed ville være i overensstemmelse med selv de i 

øjeblikket dysfunktionelle EU-traktater; mener, at offentlige investeringer vil have store 

selvfinansieringseffekter via multiplikatoreffekten, navnlig i medlemsstater hvor 
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husstande og banker har begrænset likviditet; 

15. understreger, at det er nødvendigt at nedbringe kroniske overskud på betalingsbalancens 

løbende poster; påpeger, at balance på betalingsbalancens løbende poster i 

medlemsstaterne er nødvendig for at begrænse behovet for vedvarende overførsler og 

overflødiggør vilkårlige finanspolitiske regler, fordi enhver medlemsstat med 

præference for øget offentlig låntagning – såfremt den har balance på 

betalingsbalancens løbende poster – vil kunne finansiere denne ved hjælp af 

indenlandsk opsparing uden ekstern gældsætning; 

16. understreger, at det er nødvendigt at tackle problemet med virksomheders 

skatteundgåelse og -unddragelse og indføre progressive og retfærdige skattesystemer, 

der imødegår udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud; 

17. opfordrer til, at den demokratiske kontrol med og ansvarliggørelsen af euroområdet 

styrkes på EU-plan og på medlemsstatsplan, idet der tilstræbes maksimal demokratisk 

kontrol og gennemsigtighed ved at sikre, at arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 

befinder sig centralt i beslutningsprocessen, og til, at politisk og demokratisk lederskab 

genindføres i udviklingsprocessen, ved at økonomisk magt underlægges demokratisk 

politisk magt; 

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

Or. en 

 

 


