
 

AM\1117427DA.docx  PE598.500v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

14.2.2017 A8-0038/2 

Ændringsforslag  2 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Budgetmæssig kapacitet for euroområdet 

Dok. 2015/2344 (INI). 

Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0038/2017 

Europa-Parlamentets beslutning om budgetmæssig kapacitet for euroområdet; 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3 og 50, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at det er videnskabeligt og empirisk bevist, at en fælles valuta ikke er  

en nødvendig forudsætning for at fremme handel; 

B. der henviser til, at Den Europæiske Monetære Union (ØMU), der blev oprettet med 

Maastrichttraktaten har standset medlemsstaternes udvikling og vækst og er årsagen til, 

at de i øjeblikket oplever recession, lave inflationsrater og en ekstremt høj strukturel 

arbejdsløshed; 

C. der henviser til, at Maastrichttraktatens og ØMU-projektets erklærede mål var at 

fremme konvergensen mellem landene i euroområdet, men erfaringerne har vist en 

kraftig stigning i den makroøkonomiske divergens siden indførelsen af den fælles 

valuta, hvilket gør det umuligt for sådanne lande at håndtere asymmetriske chok; 

D. der henviser til, at de strukturreformer, der i 2009 blev pålagt på nationalt plan, og de 

politikker, der blev vedtaget på EU-plan, såsom sixpack- og twopack-forordningen og 

Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) har forværret en allerede belastet 

økonomisk og social situation; 

E. der henviser til, at EU-institutionerne og Unionen som helhed ikke har taget hensyn til 

de ødelæggende virkninger af deres politiske og økonomiske valg til skade for borgerne 

og de små og mellemstore virksomheder i Europa; 

1. mener, at strukturelle mangler har eksisteret i ØMU’en siden den blev indført, eftersom 

euroområdet ikke er et optimalt valutaområde, og ØMU’en har i årenes løb skabt 

uholdbare makroøkonomiske ubalancer; 
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2. mener, at ØMU'en viste sin sårbarhed i forbindelse med den globale finansielle og 

økonomiske krise, hvor de uholdbare ubalancer, der skyldtes den manglende 

fleksibilitet ved den fælles valuta og de omfattende offentlige indgreb for at redde den 

private finanssektor, forværrede situation og førte til en statsgældskrise, hvor staters 

låneomkostninger steg dramatisk i nogle medlemsstater; 

3. påpeger, at krisen har vist, at en fælles penge- og finanspolitik baseret på et 

universalmål ikke kan håndtere udefra kommende chokvirkninger; understreger, at et 

system med faste valutakurser flytter tilpasningsbyrden over på arbejdsmarkedet i 

medlemsstaterne, som er tvunget til at gennemføre intern devaluering for at genvinde 

konkurrenceevnen; 

4. beklager, at Den Europæiske Centralbank (ECB) siden krisens begyndelse har ført en 

ukonventionel pengepolitik, der ikke har haft nogen effekt på stabiliseringen af den 

økonomiske cyklus eller på stigninger i inflationen til et bæredygtigt niveau; 

5. understreger behovet for at sikre friheden for en medlemsstat til at forlade euroen; 

anmoder medlemsstaterne om at aftale en plan for en koordineret afvikling af ØMU'en; 

6. mener, at euroen ikke har indfriet sit løfte om stabilitet, konvergens og vækst; mener, at 

en budgetkapacitet for euroområdet er et yderligere forsøg på at redde et mislykket 

økonomisk og monetært projekt, hvilket øger risikoen for, at ØMU'en ændres til et 

system, der er baseret på permanente budgetoverførsler fra centrale lande til de perifere 

lande; 

7. mener, at ØMU'en også lider af et dramatisk demokratisk underskud; understreger, at 

institutionerne i euroområdet, såsom ECB og Eurogruppen, har vist, at de, især i 

kriseperioder, har tendens til at handle uden demokratisk kontrol; 

8. forkaster projektet med bankunionen, der har vist sig at være ineffektivt med henblik på 

at øge modstandsdygtigheden og stabiliteten af det europæiske finansielle system;  

9. understreger behovet for at anfægte den nuværende økonomiske styring i euroområdet 

for at gøre det muligt for medlemsstaterne at gennemføre de nødvendige økonomi-, 

penge- og finanspolitikker med henblik på at fremme varig vækst og beskæftigelse;  

10. understreger behovet for fravalgsklausul for alle de lande, der ikke ønsker at blive en 

del af ØMU'en; 

11. påpeger, at ØMU'en har forstærket splittelse og konflikter inden for europæiske lande; 

understreger behovet for, at der aftales en omfattende køreplan mellem stats- og 

regeringscheferne i euroområdet med henblik på at opløse euroområdet og derved 

genoprette flydende valutakurser; påpeger, at dette er en forudsætning for at skabe en ny 

ånd af samarbejde og gensidig respekt mellem suveræne europæiske stater; 

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 

Kommissionen, Rådet, Eurogruppen, Den Europæiske Centralbank, den 

administrerende direktør for Den Europæiske Stabilitetsmekanisme og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 
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