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Predlog spremembe  1 

Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Merja Kyllönen, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Nikolaos 

Hundis (Nikolaos Chountis), Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn 

Boylan, Martina Anderson, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Proračunska zmogljivost euroobmočja 

2015/2344(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0038/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o proračunski zmogljivosti euroobmočja 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti členov 122 in 151, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker se je med finančno krizo jasno pokazalo, da pogodbi EU evroobmočju ne 

zagotavljata instrumentov za učinkovito odzivanje na gospodarske in finančne pretrese 

ter da nimata predpisov za urejen izstop iz evroobmočja; ker se je okvir za gospodarsko 

upravljanje dejansko pokazal za kontraproduktivnega, saj države članice sili v 

sprejemanje procikličnih ukrepov, ne služi niti interesom delavcev niti ljudi in je v 

nasprotju z njimi ter predstavlja močno oviro za napredek družb; 

B. ker so po uvedbi evra strukturna makroekonomska neravnovesja in asimetrije med 

državami članicami privedli več držav članic do tega, da so precenile realne efektivne 

menjalne tečaje, to pa je močno negativno vplivalo na njihovo proizvodno strukturo in 

stanje mednarodnih naložb ter povzročilo polzenje v recesijo v državah članicah 

Evropske unije;  

C. ker ekonomska in monetarna unija, skupne politike in enotni trg niso spodbudili 

konvergence, sodelovanja ali solidarnosti, temveč gospodarsko prevlado, razhajanja in 

neenak razvoj; ker kohezijska politika ni dovolj učinkovita pri odpravljanju razhajanj 

med državami članicami;  

D. ker sta okvir za gospodarsko upravljanje ter ekonomska in monetarna unija služila 

krčenju javnih naložb, prihodkov od dela in družbene blaginje ter sta spodbujala 

privatizacijo javnega premoženja, liberalizacijo in deregulacijo trgov, strukturne 
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reforme, ki so omejevale povpraševanje, ter izgubljanje socialnih in delavskih pravic, 

vključno z odpravljanjem kolektivnih pogajanj, ki so vključena v osrednje konvencije 

Mednarodne organizacije dela in v Listino EU o temeljnih pravicah; ker je to povzročilo 

gospodarsko stagnacijo, deflacijska gibanja, rastočo družbeno-ekonomsko neenakost, 

revščino in visoko stopnjo brezposelnosti;  

E. ker so bile države članice v stiski prisiljene sprejeti ostre programe prilagajanja za 

ogromno socialno in gospodarsko ceno; ker je več vlad držav po umiku finančne 

pomoči odstopilo; ker odsotnost pravičnega sistema redistribucije vodi v propad 

osrednjih gospodarskih sektorjev v državah na obrobju in te države, namesto da bi 

razpolagale z nizom programov za spodbujanje rasti, postanejo talke stalnega 

izposojanja, s katerim rešujejo ta neravnovesja;  

F. ker so trije instrumenti za finančno stabilizacijo, ki so bili oblikovani zunaj proračunske 

strukture in pogodbenih določb EU – instrument posojil za Grčijo, evropski instrument 

za finančno stabilnost (EFSF) in evropski mehanizem za stabilnost (EMS) – še posebej 

prispevali k neravnovesjem med osrednjimi in obrobnimi gospodarstvi; ker so ti 

mehanizmi za dostop do kreditov nalagali pogoje prisilnega varčevanja, kar je 

omejevalo sposobnosti neposredno prizadetih držav, da bi se odzvale na konkretne 

razmere; ker je takšno pogojevanje, ki se vsiljuje suverenim vladam, nesprejemljivo in 

protidemokratično;   

G. ker bančna unija prispeva k nadaljnji koncentraciji bančnega sektorja v EU, ker je 

dodatno omejila zmožnost držav članic, da nadzorujejo svoje bančne sisteme, in ker ne 

odpravlja problema prevelikih in medsebojno preveč povezanih bank, da bi lahko 

propadle, režim reševanja bank s sredstvi upnikov ostaja neverodostojen, 

davkoplačevalci in proračuni držav članic pa so izpostavljeni velikim tveganjem; 

H. ker bo unija kapitalskih trgov ojačala sistemska tveganja prek listinjenja ter spodbujala 

bančništvo v senci in odprodajo sredstev javne infrastrukture s strani zavarovalnic in 

pokojninskih skladov, namesto da bi okrepila dobro in decentralizirano bančno 

poslovanje s prebivalstvom kot prvi vir financiranja naložb za mala in srednja podjetja 

(MSP);  

I. ker poročilo petih predsednikov o prihodnji sestavi ekonomske in monetarne unije 

predvideva uveljavitev široke vrste orodij, organov in okvirov, ki bodo preprečevali 

izhod iz prevladujoče varčevalne in neoliberalne doktrine; ker bo to še zaostrilo 

prociklične politike in oslabilo demokratično suverenost držav članic; ker osrednja 

priporočila iz tega poročila, kot denimo odbori za produktivnost, ogrožajo kolektivna 

pogajanja o plačah; ker je bilo to poročilo pripravljeno brez sodelovanja Evropskega 

parlamenta ali nacionalnih parlamentov;  

1. ugotavlja, da Komisija pripisuje večji pomen fiskalni naravnanosti evroobmočja; 

poudarja, da to ni dovolj za prelom s politikami varčevanja; 

2. obžaluje, da institucije EU in nekatere države članice izsiljujejo države, ki se odločijo za 

končanje varčevalnih politik in odmik od neoliberalne doktrine; 

3. poudarja, da uvedba kakršne koli proračunske zmogljivosti evroobmočja sama po sebi 
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ne bo odpravila strukturnih neravnovesij v ekonomski in monetarni uniji ter da je 

potrebna temeljna sprememba usmeritve njenih gospodarskih politik in upravljanja, da 

bi se odpravili izvirni vzroki krize evra, zlasti prispevek makroekonomskih neravnovesij 

k zasebni in javni zadolženosti; 

4. zavrača vzpostavitev predvidene zakladnice evroobmočja, saj bo privedla do nadaljnje 

koncentracije moči v nadnacionalnih telesih, zakladnica bo vpeta v okvir fiskalnega 

dogovora ter utegne prispevati k uveljavljanju strukturnih reform, ki omejujejo 

povpraševanje, in tako ogroziti demokratično suverenost in prispevati k vsiljevanju 

varčevanja;  

5. poudarja potrebo po strukturni reformi bančništva, ki bo ločila bančno poslovanje s 

prebivalstvom od investicijskega bančništva, da se omogoči urejeno reševanje bank brez 

privatizacije dobičkov in socializacije izgub, ob hkratnem zagotavljanju javnega 

nadzora in decentralizacije bančnega sektorja, ne pa da se prek unije kapitalskih trgov 

povečujejo sistemska tveganja in nestabilnost pogojev financiranja; 

6. meni, da se je ranljivost ekonomske in monetarne unije razkrila med globalno finančno 

in gospodarsko krizo, ko so nevzdržna neravnovesja, ki so jih povzročile politike 

„siromašenja soseda“ v osrednjih državah evroobmočja, na primer v Nemčiji, in 

kratkoročni tok kapitala na obrobje prispevali k povečanju ravni (zasebne in javne) 

zadolženosti ter povzročili dramatično povečanje stroškov zadolževanja vlade v 

nekaterih državah članicah, do česar je prišlo po povečanju javnega dolga zaradi 

reševanja bank in prvih odzivih na krizo z ukrepi proticiklične politike; 

7. svari, da bi pretresi v prihodnosti lahko dodatno destabilizirali celotno evroobmočje saj 

ekonomska in monetarna unija ter evropski okvir za gospodarsko upravljanje svojim 

državam članicam preprečujeta uporabo pravilnih in potrebnih gospodarskih orodij za 

ustrezno odzivanje na sedanje in prihodnje gospodarske in družbene krize; meni, da v 

primeru simetričnih pretresov, ki jih povzroči pomanjkanje notranjega povpraševanja, 

rasti ni mogoče ponovno zagnati zgolj z monetarno politiko, zlasti v ne okoliščinah, ko 

imajo obrestne mere ničelno spodnjo mejo, ter da bi se bilo treba na te simetrične 

pretrese odzvati s financiranjem naložb, usmerjenih v skupno povpraševanje in polno 

zaposlenost; 

8. poudarja, da so bile z uvedbo evra kot skupne valute odpravljene preizkušene politične 

možnosti za uravnovešanje asimetričnih pretresov, kot je usklajevanje deviznih tečajev; 

ponavlja, da so zaradi odpovedi avtonomnemu odločanju o monetarni politiki potrebni 

drugi prilagoditveni mehanizmi za spopadanje z asimetričnimi makroekonomskimi 

pretresi in za doseganje resnične in navzgor usmerjene socialne konvergence pod 

demokratičnim nadzorom; 

9. poziva, naj se oblikuje program podpore in – na zahtevo zadevnih držav članic – 

možnost pristopa k mehanizmu deviznega tečaja z Evropsko centralno banko za 

simetrično stabilizacijo deviznih tečajev, in sicer za tiste države članice, ki se želijo na 

urejen način pogajati o izstopu iz evroobmočja, ker je njihov članstvo postalo nevzdržno 

in neznosno; poudarja, da bi moral tak program zagotavljati ustrezno nadomestilo za 

socialno in gospodarsko škodo, ki jo je povzročila vključenost te države članice v 

ekonomski in monetarni uniji; poudarja tudi, da je treba oblikovati načrta za izredne 
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razmere za podporo gospodarstvom tistih držav, ki so bile žrtev posredovanja trojke; 

poudarja, da je treba ustvariti pravno jasnost glede urejenega izstopa iz evroobmočja v 

okviru članstva v Uniji ter da je treba uporabiti kontrolo kapitala, vključno s 

prestrukturiranjem in odpisom dolga, v skladu z načeli lex monetae, po katerih lahko 

dolžniki dolgove poravnajo v valuti, ki jo sami izberejo; 

10. je zelo zaskrbljen zaradi dolžniškega bremena držav na obrobju EU; meni, da se je 

izredno pomembno soočiti z dolžniškim bremenom, in sicer s ponovnimi pogajanji o 

dolgu (o znesku, zapadlosti in obrestnih merah) ter z ukinitvijo špekulativnega in 

nelegitimnega dela dolga, ter ga spraviti na vzdržno raven, saj je to nujno in v osnovi 

pravično; 

11. poziva k razveljavitvi Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju ter evropskega 

semestra, saj predstavljata nedemokratično gospodarsko prisilo, ki škodljivo vpliva na 

gospodarsko uspešnost in družbeni razvoj držav članic; poziva, naj se ju nadomesti s 

politikami, ki zagotavljajo navzgor usmerjeno socialno konvergenco, vključujočo rast in 

zaposlovanje; poudarja, da je treba javne naložbe izvzeti iz maastrichtskih meril, dokler 

te pogodbe ne bodo razveljavljene (zlato pravilo javnih naložb), saj naložbe ustvarjajo 

tok dohodkov in premoženje za prihodnje generacije, medčasovna porazdelitev stroškov 

zadolževanja pa je zato upravičena; 

12. poudarja, da Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) zasebne vlagatelje napeljuje k 

rentništvu in odprodaji premoženja na račun proračuna Unije, in sicer prek javno-

zasebnih partnerstev, privatizacije dobičkov in socializacije izgub, le redko pa prispeva 

k dodatnim vlaganjem; meni, da je Evropska investicijska banka prek sklada EFSI 

pridobila prevelik vpliv nad proračunom Unije, čeprav se ne more pohvaliti, da je znala 

v preteklosti dobro regionalno razporejati naložbe ali podpirati MSP; 

13. poziva k obsežnemu programu javnih naložb v podporo realnemu gospodarstvu, ki bi 

moral temeljiti na solidarnosti in ozemeljski koheziji; meni, da bi se moral ta program 

osredotočati na ustvarjanje dostojnih in kakovostnih delovnih mest ter istočasno 

izboljšati življenjski standard in socialno varstvo delavcev ter zlasti okrepiti kolektivna 

pogajanja in kolektivne pogodbe ter razširiti pravico do stavke; 

14. poudarja, da bi morala Evropska centralna banka financirati naložbe v realno 

gospodarstvo, ne pa napihovanja cen premoženja, ter da bi bili nakupi obveznic 

nacionalnih razvojnih bank za te namene skladni celo s pogodbama EU, ki sta trenutno 

disfunkcionalni; meni, da bi bil učinek javnih naložb takšen, da bi se prek 

multiplikatorja same financirale, zlasti v državah članicah, v katerih imajo težave z 

likvidnostjo tako gospodinjstva kot banke; 

15. poudarja, da je treba učinkovito zmanjšati kronične presežke na tekočih računih; 

opozarja, da so uravnoteženi tekoči računi držav članic potrebni za zmanjševanje potreb 

po stalnih transferjih in da s takšno uravnoteženostjo postanejo odvečna arbitrarna 

fiskalna pravila, saj bi ob zahtevi po uravnoteženosti tekočih računov države članice, ki 

so nagnjene k večjemu javnemu zadolževanju, slednje lahko financirale z domačimi 

prihranki brez zunanjega zadolževanja; 

16. poudarja, da je treba rešiti problem izogibanja davkom in davčnih utaj s stani pravnih 
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oseb ter oblikovati progresivne in pravične sisteme obdavčenja, ki bodo obravnavali 

erozijo davčne osnove in preusmerjanje dobička; 

17. poziva k okrepitvi demokratičnega nadzora in odgovornosti evroobmočja na ravni EU 

in držav članic, prizadevanjem za kar največji demokratični nadzor in preglednost z 

zagotavljanjem sodelovanja socialnih partnerjev in civilne družbe v jedru postopka 

odločanja ter obnovitvi političnega in demokratičnega vodenja v procesu razvoja s 

podreditvijo gospodarske moči demokratični politični oblasti; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam ter 

parlamentom držav članic. 

Or. en 

 

 


