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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0038/2017 

Europaparlamentets resolution om budgetkapacitet för euroområdet 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 3 

och 50, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

A. Vetenskaplig och empirisk evidens visar att en gemensam valuta är inte en nödvändig 

förutsättning för att främja handeln. 

B. Europeiska monetära unionen (EMU) som inrättades genom Maastrichtfördraget har 

blockerat utvecklingen och tillväxten i medlemsstaterna och detta är anledningen till 

varför de nu upplever ekonomisk nedgång, låg inflation och strukturellt hög 

arbetslöshet. 

C. Det uttalade målet i Maastrichtfördraget och projektet med EMU var att främja 

konvergens mellan länderna i euroområdet, men av evidensen har framgått att de 

makroekonomiska skillnaderna kraftigt ökat sedan införandet av den gemensamma 

valutan, så att dessa länder inte längre kan hantera asymmetriska chocker. 

D. De strukturreformer som sedan 2009 har påtvingats på nationell nivå och den politik 

som antagits på EU-nivå, såsom förordningarna om sexpacken och tvåpacken, 

Europeiska planeringsterminen och den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), har 

förvärrat den redan av nedgång präglade ekonomiska och sociala situationen. 

E. EU:s institutioner och unionen som helhet har inte beaktat vilka ödeläggande följder 

som de alternativ de valt inom politiken och ekonomin  fått för medborgarna och de små 

och medelstora företagen i EU. 

1. Europaparlamentet anser att EMU präglats av strukturella brister sedan sitt inrättande, 

eftersom euroområdet inte är något optimalt valutaområde, och under årens lopp har 

skapat ohållbara makroekonomiska obalanser. 
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2. Europaparlamentet anser att EMU visat sin sårbarhet i samband med den globala 

finansiella och ekonomiska krisen, när ohållbara obalanser, skapade av den 

gemensamma valutans stelbenthet och av de massiva offentliga insatserna för att rädda 

den privata finanssektorn, förvärrade situationen och ledde till en statsskuldkris där de 

statliga lånekostnaderna dramatiskt steg i en del medlemsstater. 

3. Europaparlamentet påpekar att krisen har visat att en gemensam penning- och 

skattepolitik med en strategi som ska passa alla  inte kan hantera asymmetriska chocker. 

Parlamentet understryker att ett system med en fast växelkurs lägger anpassningsbördan 

på arbetsmarknaden i medlemsstaterna, som tvingas interndevalvera för att återfå sin 

konkurrenskraft. 

4. Europaparlamentet beklagar att Europeiska centralbanken (ECB) sedan krisen bröt ut 

genomfört en okonventionell penningpolitik som varken haft någon stabiliserande effekt 

på konjunkturcykeln eller höjt inflationen till en hållbar nivå. 

5. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna behöver tillförsäkras frihet att 

utträda ur euron. Parlamentet ber medlemsstaterna komma överens om en plan för en 

samordnad nedmontering av EMU. 

6. Europaparlamentet anser att euron inte har levt upp till sitt löfte att skapa stabilitet, 

konvergens och tillväxt. Parlamentet anser att en budgetkapacitet för euroområdet är 

ännu ett försök att rädda ett misslyckat ekonomiskt och penningpolitiskt projekt, vilket 

ökar risken för att EMU ska bli ett system baserat på permanenta budgetöverföringar 

från kärnländerna till perifera regioner. 

7. Europaparlamentet anser att EMU också lider av ett dramatiskt demokratiunderskott. 

Parlamentet betonar att euroområdets institutioner, t.ex. ECB och Eurogruppen, framför 

allt i krissituationer visat en tendens att agera utan demokratisk ansvarsskyldighet. 

8. Europaparlamentet avvisar projektet med en bankunion, som visat att det inte kan ge det 

europeiska finanssystemet ökad motståndskraft och stabilitet.  

9. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska styrningen i euroområdet behöver 

ifrågasättas, för att medlemsstaterna säkert ska kunna genomföra den ekonomiska 

politik, penningpolitik och skattepolitik som behövs för främjandet av hållbar tillväxt 

och sysselsättning.  

10. Europaparlamentet betonar behovet av att tillåta en undantagsklausul för alla länder som 

inte vill ingå i EMU. 

11. Europaparlamentet påpekar att EMU har accentuerat motsättningar och konflikter inom 

länder i Europa. Parlamentet betonar behovet av en övergripande färdplan, som 

överenskommits mellan EU:s stats- och regeringschefer, för att upplösa euroområdet 

och därmed återställa flytande växelkurser. Parlamentet påpekar att detta är en 

förutsättning för att skapa en ny anda av samarbete och ömsesidig respekt mellan 

suveräna länder i Europa. 

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden 
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för Europeiska rådet, kommissionen, rådet, Eurogruppen, Europeiska centralbanken, 

Europeiska stabilitetsmekanismens verkställande direktör samt till medlemsstaternas 

regeringar och parlament. 

Or. en 

 

 


