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Jelentés A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Az euróövezet költségvetési kapacitása 

2015/2344(INI) 

Az A8-0038/2017. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe lépő 

alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) 

bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az euróövezet közös fiskális rendszeréről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), és különösen annak 122. és 

151. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel a pénzügyi válság során nyilvánvalóvá vált, hogy az uniós szerződések nem 

vértezik fel az euróövezetet olyan eszközökkel, amelyek hatékonyan kezelik a 

gazdasági és pénzügyi megrázkódtatásokat és nem gondoskodnak az euróövezetből való 

szabályos kilépésről; mivel a gazdasági kormányzási keret valójában ellentétes hatást 

ért el, mivel prociklikus intézkedések elfogadására kényszerítette a tagállamokat, nem 

szolgálva sem a munkavállalók, sem a lakosság érdekeit és hathatósan akadályozva a 

társadalmi haladást; 

B. mivel az euró bevezetését követően a tagállamok között strukturális makrogazdasági 

egyensúlyhiányok és aszimmetriák következtében számos tagállamban túlértékelődött a  

reál effektív árfolyam, ami jelentős negatív hatást gyakorolt a termelési struktúráikra és 

nemzetközi beruházói pozícióikra, valamint recessziós torzulást okozott az Európai 

Unió országaiban;  

C. mivel a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU), az egységes piac és a közös politikák 

nem a konvergenciát, az együttműködést vagy a szolidaritást mozdították elő, hanem 

inkább a gazdasági dominanciát, széttartást és egyenlőtlen fejlődést; mivel a kohéziós 

politika nem hatékony kellőképpen a tagállamok közötti széttartás kezelésében;  
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D. mivel a gazdasági kormányzási keret és az EMU a közberuházások, a munkajövedelem 

és a közjólét csökkentését szolgálta, elősegítette a közjavak privatizációját, a piacok 

liberalizálását és deregularizációját, – keresletoldalról akadályozva a strukturális 

reformokat –, valamint a szociális és munkajogok gyengülését, beleértve a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető egyezményeiben és az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában is rögzített kollektív tárgyalások megszüntetését; mivel mindez gazdasági 

stagnáláshoz, deflációs tendenciákhoz, növekvő társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenséghez, szegénységhez és magas munkanélküliségi rátához vezetett;  

E. mivel a tagállamok szigorú kiigazítási programok elfogadására voltak kényszerítve, 

amelyek rendkívül magas társadalmi és gazdasági költségekkel jártak; mivel számos 

nemzeti kormány lemondott a pénzügyi támogatás visszatartása következtében; mivel 

egy igazságos újraelosztási rendszer hiányában kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 

omlottak össze a periférikus országokban, és a növekedést előmozdító beruházási 

programok helyett e tagállamok állandóan hitelek kérésével voltak kénytelenek 

orvosolni ezt az egyensúlyhiányt;  

F. mivel az uniós költségvetési kereten és a Szerződések rendelkezésein kívül létrehozott 

három pénzügyi stabilitási eszköz – a görög hitelkeret (GLF), az Európai Pénzügyi 

Stabilitási Eszköz (EFSF) és az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) – különösen 

hozzájárult a központi és a periférikus gazdaságok közötti egyensúlyhiányhoz; mivel e 

mechanizmusok kényszerített megszorító feltételeket támasztottak a hitelhez való 

hozzáféréshez, akadályozva a közvetlenül érintett tagállamok abbéli képességét, hogy  

reagáljanak a konkrét helyzetekre; mivel elfogadhatatlan és antidemokratikus, hogy 

szuverén kormányokkal szemben ilyen feltételeket támasszanak;  

G. mivel a bankunió hozzájárul a bankszektor további koncentrációjához az EU-ban, 

tovább gyengíti a tagállamok  képességét a bankrendszereik feletti ellenőrzésre, és nem 

foglalkozik a „túl nagy, hogy csődbe mehessen” és a „túlságosan összefonódott ahhoz, 

hogy csődbe menjen” problémával, emiatt a hitelezői feltőkésítési rendszer továbbra is 

hiteltelen és nagy kockázatnak teszi ki az adófizetőket és a tagállami költségvetéseket; 

H. mivel a tőkepiaci unió az értékpapírosítással ki növelni fogja a rendszerkockázatokat és 

elő fogja segíteni a bankrendszeren kívüli hitelezést és az állami infrastruktúrák  

biztosítók és nyugdíjalapok általi eszközelvonását, ahelyett, hogy a kis- és 

középvállalatok (kkv-k) finanszírozásának elsődleges forrásaként megerősítené a szilárd 

és decentralizált lakossági banki szolgáltatásokat;  

I. mivel az öt elnöknek az EMU jövőbeli rendszeréről szóló jelentése olyan eszközök, 

szervek és keretek széles körét tervezi megvalósítani, amelyek megakadályozzák az 

uralkodó megszorító és neoliberális nézetek meghaladását; mivel ez tovább fogja 

súlyosbítani a prociklikus politikákat és meg fogja gyengíteni a tagállamok 

demokratikus szuverenitását; mivel e jelentés – például a versenyképességi testületre 

vonatkozó – központi ajánlása aláássa a kollektív bértárgyalásokat; mivel a jelentés az 

Európai Parlament vagy a nemzeti parlamentek bevonása nélkül készült;  

1. megjegyzi, hogy a Bizottság egyre nagyobb fontosságot tulajdonít az euróövezet fiskális 

állapotának; hangsúlyozza, hogy ez nem elegendő a megszorító politikákkal való 

szakításhoz; 
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2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az uniós intézmények és egyes tagállamok zsarolják 

azokat az országokat, amelyek úgy döntenek, hogy szakítanak a megszorítási 

politikákkal és a neoliberális doktrínával; 

3. hangsúlyozza, hogy az euróövezetben bármilyen közös fiskális rendszer bevezetése 

önmagában nem fogja megoldani az EMU egyensúlyhiányát, és alapvető irányváltásra 

van szükség a gazdasági politikák és -kormányzás terén az euró válságát kiváló alapvető 

okok kezeléséhez, különös tekintettel a makrogazdasági egyensúlyhiánynak a magán- és 

az állami szféra eladósodottságához való hozzájárulására; 

4. elutasítja a tervezett euróövezeti kincstár létrehozását, mivel ez a szupranacionális 

intézmények további hatalmi koncentrációját eredményezni, és a kincstár a 

költségvetési paktum keretébe ágyazódna be és hozzájárulhat a keresletoldalt 

akadályozó strukturális reformok megvalósításához, aláásva ezáltal a demokratikus 

szuverenitást és hozzájárulva a megszorító intézkedések kivetéséhez;  

5. hangsúlyozza, hogy olyan strukturális bankreformra van szükség, amely elválasztja a 

lakossági ágazatot a befektetési bankoktól, továbbá a nyereség privatizálása és a 

veszteség társadalomra hárítása nélkül teszi lehetővé a bankok szabályos szanálását, a 

nyilvános ellenőrzés és a bankszektor decentralizálásának biztosítása mellett, elkerülve 

a rendszerszintű kockázatok és az ingadozó pénzügyi feltételek tőkepiaci unióval járó 

súlyosbodását; 

6. véleménye szerint a globális pénzügyi és gazdasági válság során a GMU felfedte 

gyenge pontjait, amelyet a központi euróövezeti tagállamoknak (például 

Németországnak) a „szomszéd kizsákmányolását” előmozdító politikái és a perifériára 

irányuló rövid távú tőkeáramlások okoztak, és megnövekedett (magán és állami) 

adósságszinteket eredményeztek, valamint drámaian megnövelte egyes tagállamokban a 

kormányzati kölcsönfelvétel költségeit, azt követően, hogy a bankok megmentése és a 

válságra kezdetben adott anticiklikus politikai válasz miatt nőtt az államadósság; 

7. figyelmeztet arra, hogy a jövőbeli megrázkódtatások tovább destabilizálhatják az 

euróövezet egészét, mivel az EMU és az európai gazdasági kormányzási keret 

megakadályozza a tagállamokat abban, hogy megfelelő és szükséges gazdasági 

eszközöket alkalmazzanak a jelenlegi és jövőbeli gazdasági és társadalmi válságok 

helyes kezeléséhez; úgy véli, hogy a belső kereslet hiányából fakadó szimmetrikus 

megrázkódtatások esetén a monetáris politika önmagában nem tudja újraindítani a 

növekedést, különösen nem nulla százalék körüli kamatlábak esetén, továbbá hogy az 

aszimmetrikus megrázkódtatásokat az összkeresletre és a teljes foglalkoztatásra 

irányuló beruházások finanszírozásával kell kezelni; 

8. hangsúlyozza, hogy az euró közös valutaként történő bevezetése az aszimmetrikus 

megrázkódtatások ellensúlyozásának olyan kipróbált és tesztelt politikai opcióit 

számolta fel, mint az árfolyamok kiigazítása; megismétli, hogy a monetáris politika 

fölötti autonómia átengedése ezért az aszimmetrikus makroökonómiai 

megrázkódtatások kezelését, valamint demokratikus ellenőrzés melletti tényleges és 

felfelé irányuló szociális konvergenciát lehetővé tevő alternatív kiigazítási 

mechanizmusokat tesz szükségessé; 
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9. szorgalmazza egy támogató program kialakítását és az adott tagállam kérésére ama 

lehetőség biztosítását, hogy az Európai Központi Bank árfolyammechanizmusához 

csatlakozhasson azon tagállamok árfolyamainak szimmetrikus stabilizálása érdekében, 

amelyek szabályosan ki kívánnak lépni az euróövezetből, annak alapján, hogy tagságuk 

fenntarthatatlan, továbbá elviselhetetlen terhet jelent; hangsúlyozza, hogy egy ilyen 

programnak megfelelően ellensúlyoznia kell az EMU-hoz való csatlakozás által okozott 

társadalmi és gazdasági károkat; hangsúlyozza, hogy egy olyan vészhelyzeti terv 

kidolgozására van szükség, amely támogatja a trojka beavatkozásának következményeit 

elszenvedő országok gazdaságát; hangsúlyozza, hogy  jogi szempontból világos 

helyzetet kell teremteni az uniós tagság keretében az euróövezetből való szabályos 

kilépést és a tőkekorlátozás alkalmazását illetően, beleértve a lex monetae elv által 

irányított adósság-átütemezést és adósságleírást, amely elv értelmében az adósok az 

általuk preferált valutában rendezhetik az adósságukat; 

10. rendkívül aggasztónak tartja az EU perifériáján található országok adósságterheit; 

rendkívül fontosnak tartja az adósságteher adósságok (nagysága, lejárata és kamatai) 

újratárgyalásán keresztüli csökkentését, valamint annak spekulatív és jogosulatlan  

elemének törlését, sürgősen és az alapvető igazságosság jegyében fenntartható szintre 

hozva az adósságokat; 

11. felszólítja a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés és az európai 

szemeszter visszavonását, mivel azok olyan antidemokratikus gazdasági 

kényszerzubbonynak tekinthetők, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a tagállamok 

gazdasági teljesítményére és társadalmi fejlődésére; szorgalmazza ezek olyan 

politikákkal való felcserélését, amelyek garantálják a felfelé irányuló szociális 

konvergenciát, az inkluzív növekedést és a foglalkoztatást; hangsúlyozza, hogy 

mindaddig ki kell venni a közberuházásokat a maastrichti kritériumok közül, amíg e 

szerződéseket hatályon kívül nem helyezik (a közberuházásokra vonatkozó 

„aranyszabály”), mivel a beruházások bevételeket generálnak és eszközöket teremtenek 

a jövő generációi számára, ennélfogva a hitelezés költségeinek időbeli eloszlása 

indokolható; 

12. hangsúlyozza, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) a köz- és 

magánszféra közötti partnerségekkel, a nyereség privatizálásával és a veszteség 

társadalomra hárításával az uniós költségvetés kárára teszi lehetővé a magánberuházók 

járadékvadászatát és eszközkivonását, igen kis mértékben járulva csak hozzá a további 

beruházásokhoz;  úgy véli, hogy az Európai Beruházási Bank az ESBA-n keresztül 

túlságosan nagy mértékben nehezedik az Unió költségvetésére, gyenge eredményt 

mutatva csak fel a beruházások  regionális elosztása és a kkv-k támogatása terén; 

13. egy olyan, a reálgazdaságot támogató érdemi közberuházási programot szorgalmaz, 

amelynek alapját a szolidaritás és a területi kohézió képezi; véleménye szerint e 

programnak tisztességes és minőségi munkahelyek megteremtésére kell 

összpontosítania, amely egyúttal növeli az életszínvonalat és a munkavállalók szociális 

védelmét, különösen megerősítve a kollektív tárgyalást és a kollektív szerződést, illetve 

kiterjesztve a sztrájkjogokat; 

14. hangsúlyozza, hogy az Európai Központi Banknak az eszközárbuborékok helyett a 
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reálgazdaságba irányuló közberuházásokat kell finanszíroznia, és a nemzeti fejlesztési 

bankok erre irányuló kötvényvásárlásai még a jelenleg diszfunkcionális uniós 

szerződésekkel is összhangba lennének; úgy véli, hogy a közberuházások a 

multiplikátorokon keresztül jelentős önfinanszírozó hatást váltanának ki, különösen a 

korlátozott likviditású háztartásokkal és bankokkal rendelkező tagállamokban; 

15. kiemeli, hogy hathatósan csökkenteni kell a tartós fizetésimérleg-többletet; rámutat, 

hogy a tagállamok kiegyensúlyozott fizetési mérlegére van szükség a tartós átviteli 

kényszer enyhítéséhez és az önkényes költségvetési szabályok fölöslegessé tételéhez, 

mivel a kiegyensúlyozott fizetési mérlegek feltételei szerint a magasabb állami 

hitelfelvételt előnyben részesítő bármely tagállam belső megtakarításokkal, külső 

eladósodottság nélkül képes e hiteleket finanszírozni;  

16. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a vállalati adókikerülés és -kijátszás problémájával, 

valamint progresszív és tisztességes adórendszereket kell kialakítani, amelyek kezelik 

az adóalap-eróziót és a nyereségátcsoportosítást;  

17. felszólít az euróövezet demokratikus ellenőrzésének és elszámoltathatóságának uniós és 

tagállami szintű megerősítésére, maximális demokratikus ellenőrzésre és átláthatóságra 

törekedve, a szociális partnerek és a civil társadalom kulcsfontosságú döntéshozatali 

folyamatokban való részvételének biztosításával, valamint a fejlesztési folyamaton belül 

a politikai és demokratikus vezető szerep – a gazdasági hatalom demokratikus politikai 

hatalomnak való alárendelésén keresztüli – helyreállításával; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

Or. en 

 

 


