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Az euróövezet költségvetési kapacitása 

2015/2344(INI) 

Az A8–0038/2017 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az euróövezet költségvetési kapacitásáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), és különösen annak 3. és 

50. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel tudományos és tapasztalati tények bizonyítják, hogy az egységes valuta nem 

szükséges feltétele a kereskedelem ösztönzésének; 

B. mivel a Maastrichti Szerződéssel létrehozott gazdasági és monetáris unió (GMU) 

megakadályozta a tagállamok fejlődését és növekedését, és ez az oka annak, hogy a 

tagállamokban most gazdasági recesszió tapasztalható, alacsony az inflációs ráta és 

magas a strukturális munkanélküliség aránya; 

C. mivel a Maastrichti Szerződés és a GMU projekt deklarált célja volt az euróövezeti 

országok közötti konvergencia elősegítése, azonban a tények azt mutatják, hogy az 

egységes valuta bevezetése óta erőteljesen nőnek a makrogazdasági különbségek, ami 

lehetetlenné teszi ezen országok számára, hogy megbirkózzanak az aszimmetrikus 

sokkhatásokkal; 

D. mivel a 2009 óta nemzeti szinten bevezetett strukturális reformok és az olyan uniós 

szinten elfogadott politikák, mint például a hatos és a kettes csomag rendeletei, az 

európai szemeszter és az Európai Stabilitási Mechanizmus, súlyosbították a már amúgy 

is nehéz gazdasági és társadalmi helyzetet; 

E. mivel az uniós intézmények és az Unió egésze nem vették figyelembe politikai és 

gazdasági megoldásaik európai polgárokra és kkv-kra gyakorolt rendkívül káros 

hatásait; 

1. úgy véli, hogy a strukturális hiányosságok már a GMU bevezetése óta fennállnak, mivel 

az euróövezet nem optimális valutaövezet, és az évek során fenntarthatatlan 
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makrogazdasági egyensúlyhiányt eredményezett; 

2. úgy véli, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság során felszínre került a GMU 

sebezhetősége, amikor az egységes valuta merevsége okozta fenntarthatatlan 

egyensúlyhiány és a pénzügyi magánszektor megmentésére irányuló erőteljes állami 

beavatkozások súlyosbították a helyzetet és államadóssági válsághoz vezettek, melynek 

során drámaian megnőttek egyes tagállamokban a kormányzati kölcsönfelvétel 

költségei; 

3. rámutat arra, hogy a válság bebizonyította, hogy az „egy kaptafára készült” közös 

monetáris politika nem képes kezelni a külső sokkhatásokat; hangsúlyozza, hogy a 

rögzített valutaárfolyamok rendszere következtében a tagállamok munkaerőpiacára 

hárul a kiigazítás terhe, így a tagállamok kénytelenek belső leértékelést végrehajtani a 

versenyképesség helyreállítása érdekében; 

4. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a válság kezdete 

óta nem szokványos monetáris politikát folytatott, melynek semmi hatása nem volt a 

gazdasági ciklus stabilizálására vagy az inflációs ráta fenntartható szintre emelésére; 

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a tagállamok szabadon dönthessenek az 

euróövezetből való kilépés mellett; arra kéri a tagállamokat, hogy állapodjanak meg 

egy, a GMU koordinált felbontására irányuló tervben; 

6. úgy véli, hogy az euró nem váltotta be a stabilitáshoz, a konvergenciához, és a 

növekedéshez fűződő ígéreteket; úgy véli, hogy az euróövezeti költségvetési kapacitás 

újabb kísérlet egy kudarcot vallott gazdasági és monetáris projekt megmentésére, és 

növeli annak kockázatát, hogy a GMU olyan rendszerré alakuljon át, amely a 

magországoktól a periférián található országok felé irányuló állandó fiskális 

transzfereken alapul; 

7. úgy véli, hogy a GMU-t is súlyos demográfiai deficit sújtja; hangsúlyozza, hogy az 

euróövezet intézményei, úgymint az EKB és az eurócsoport, bebizonyították, hogy – 

különösen válságok idején – hajlamosak demokratikus elszámoltathatóság nélkül 

intézkedni; 

8. elutasítja a bankunió tervét, amely nem bizonyult hatékony eszköznek az európai 

pénzügyi rendszer ellenálló képességének növelésére;  

9. hangsúlyozza, hogy újra kell gondolni az euróövezet jelenlegi gazdasági kormányzását 

annak érdekében, hogy a tagállamok számára lehetővé tegyék a fenntartható növekedést 

és foglalkoztatást támogató szükséges gazdaság-, monetáris és adózási politikák 

megvalósítását;  

10. hangsúlyozza, hogy kívülmaradási záradékot kell biztosítani minden olyan ország 

számára, amely nem kíván az euróövezet és a GMU tagja lenni; 

11. rámutat, hogy a GMU erősítette az európai országok között fennálló megosztottságot és 

ellentéteket; hangsúlyozza, hogy az európai állam- és kormányfőknek az euróövezet 

felbontására irányuló átfogó ütemtervről kell megállapodniuk a lebegő 
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valutaárfolyamok helyreállítása érdekében; rámutat, hogy ez az európai országok 

közötti új együttműködés és kölcsönös tisztelet kialakításának egyik előfeltétele; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács, a Bizottság, a 

Tanács, az eurócsoport és az Európai Központi bank elnökének, az Európai Stabilitási 

Mechanizmus ügyvezető igazgatójának, valamint a tagállamok kormányainak és 

parlamentjeinek. 

Or. en 

 

 


