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Predlog spremembe  2 

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

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

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 3 in 50, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker znanstveni in empirični dokazi kažejo, da enotna valuta ni nujni pogoj za 

spodbujanje trgovine; 

B. ker je evropska monetarna unija, ustanovljena z Maastrichtsko pogodbo, dejansko 

onemogočila razvoj in rast držav članic ter je razlog, da so te danes v gospodarski 

recesiji ter se spopadajo z nizkimi stopnjami inflacije in visoko strukturno 

brezposelnostjo; 

C. ker je bil uradni cilj Maastrichtske pogodbe in projekta evropske monetarne unije 

spodbujati konvergenco med državami euroobmočja, a so dokazi pokazali močno 

povečanje makroekonomskih razlik od uvedbe enotne valute, kar je tem državam 

onemogočilo spopadanje z asimetričnimi pretresi; 

D. ker so strukturne reforme, ki so od leta 2009 naložene na nacionalni ravni, in politike, 

sprejete na ravni EU, kot so ureditvi šestorček in dvojček, evropski semester in evropski 

mehanizem za stabilnost, poslabšale že tako slabe gospodarske in socialne razmere; 

E. ker institucije EU in Unija kot celota niso upoštevale uničujočih posledic svojih 

političnih in ekonomskih odločitev za državljane ter mala in srednja podjetja v Evropi; 

1. meni, da strukturne pomanjkljivosti v ekonomski in monetarni uniji obstajajo vse od 

njene ustanovitve, saj euroobmočje ni optimalno valutno območje in je v vseh teh letih 

ustvarilo nevzdržna makroekonomska neravnovesja; 

2. meni, da se je ranljivost ekonomske in monetarne unije razkrila v okviru globalne 

finančne in gospodarske krize, ko so nevzdržna neravnovesja, ki so nastala zaradi 
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togosti enotne valute, in obsežni javni ukrepi za reševanje zasebnega finančnega 

sektorja poslabšali razmere in pripeljali do krize državnega dolga, med katero so se 

stroški zadolževanja države v nekaterih državah članicah močno zvišali; 

3. opozarja, da je kriza dokazala, da z enotno skupno monetarno in fiskalno politiko ni 

mogoče obravnavati zunanjih pretresov; poudarja, da sistem fiksnih menjalnih tečajev 

breme prilagajanja prenaša na trg dela in države članice, ki so prisiljene izvajati 

notranjo devalvacijo, da bi si povrnile konkurenčnost; 

4. obžaluje, da ECB od začetka krize vodi nekonvencionalno monetarno politiko, ki ni 

imela še nobenega učinka na stabilizacijo gospodarskega cikla ali na povišanje stopnje 

inflacije na vzdržno raven; 

5. poudarja, da je državam članicam treba zagotoviti svobodo, da zapustijo euro; poziva 

države članice, naj se dogovorijo za načrt za usklajen razpad ekonomske in monetarne 

unije; 

6. meni, da euro ni izpolnil obljube stabilnosti, konvergence in rasti; meni, da je 

proračunska zmogljivost za euroobmočje dodatni poskus rešiti zavožen gospodarski in 

monetarni projekt, ki povečuje tveganje, da se bo ekonomska in monetarna unija 

pretvorila v sistem, ki bo temeljil na stalnih fiskalnih transferjih iz osrednjih držav v 

obrobne; 

7. meni, da ekonomsko in monetarno unijo pesti tudi dramatični deficit; poudarja, da se je 

pokazalo, da institucije euroobmočja, kot sta ECB in Euroskupina, zlasti v krizni časih 

težijo k ukrepanju brez demokratične odgovornosti; 

8. zavrača projekt bančne unije, ki se je izkazal za neučinkovitega za namen povečanja 

odpornosti in stabilnosti evropskega finančnega sistema;  

9. poudarja, da je treba biti kritičen do obstoječih pravil gospodarskega upravljanja 

euroobmočja, da se zagotovi, da države članice lahko izvajajo potrebne gospodarske, 

monetarne in fiskalne politike, ki so potrebne za trajnostno rast in zaposlovanje;  

10. poudarja, da je treba omogočiti klavzulo o izstopu za vse države, ki ne želijo biti članice 

ekonomske in monetarne unije; 

11. poudarja, da je ekonomska in monetarna unija poudarila ločitve in konflikte v evropskih 

državah; poudarja, da se morajo evropski voditelji držav in vlad dogovoriti o celovitemu 

načrtu za razpad euroobmočja, s čimer bi znova uvedli drseči devizni tečaj; želi 

opozoriti, da je to temeljni pogoj za novo ozračje sodelovanja in vzajemnega 

spoštovanja med neodvisnimi evropskimi državami; 

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 

Komisiji, Svetu, Evroskupini in ECB, izvršnemu direktorju evropskega mehanizma 

stabilnosti ter vladam in parlamentom držav članic. 

Or. en 
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