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Europa-Parlamentets beslutning om budgetmæssig kapacitet for euroområdet 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 

2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af 

medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med 

hensyn til deres finansielle stabilitet1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 

2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner 

og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i 

euroområdet2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. 

november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet3, 

– der henviser til Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til 

medlemsstaternes budgetmæssige rammer4, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1174/2011 af 

16. november 2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt 

store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet5, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. 

november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af 

                                                 
1 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1. 
2 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11. 
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1. 
4 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41. 
5 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 8. 
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overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske 

politikker1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. 

november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer2, 

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1177/2011 af 8. november 2011 om ændring 

af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af 

proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud3, 

– der henviser til traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), 

– der henviser til traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og 

Monetære Union (TSSS), 

– der henviser til de fem formænds rapport om gennemførelse af Europas Økonomiske og 

Monetære Union af 22. juni 2015, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at det i henhold til traktaten kræves, at EU tilstræber en bæredygtig 

udvikling, der baseres på økonomisk vækst, hvor der samtidig sigtes på fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt og fremme af økonomisk, social og territorial 

samhørighed samt solidaritet mellem medlemsstaterne; 

B. der henviser til, at Den Europæiske Monetære Union (ØMU) har blokeret for 

medlemsstaternes udvikling og er årsagen til, at de i øjeblikket oplever recession, 

deflation og en ekstremt høj arbejdsløshed; 

C. der henviser til, at landene i euroområdet efter den tvungne konvergensproces forud for 

indførelsen af den fælles valuta har oplevet en stigning i strukturelle skævheder mellem 

1999 og 2009, hvilket har reduceret deres evne til at reagere på chok; 

D. der henviser til, at de reguleringsmæssige justeringer og strukturreformer, der er blevet 

påtvunget både på EU-plan og nationalt plan, har forværret den i forvejen vanskelige 

økonomiske og sociale situation; 

E. der henviser til, at den fælles valuta siden sin indførelse har forværret forskellene 

mellem underskuds- og overskudslande, hvilket fører til uholdbare makroøkonomiske 

ubalancer, navnlig i mange udkantslande, hvilket afspejler, at det strukturelt set er 

umuligt for den fælles valuta at sikre reel konvergens og samhørighed inden for et 

valutaområde, der er meget langt fra at være optimalt; 

F. der henviser til, at svaghederne ved ØMU'en er blevet skærpet af foranstaltninger såsom 

sixpack- og twopack-forordningen, indførelsen af det europæiske semester og 

oprettelsen af nye instrumenter såsom ESM; 

                                                 
1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12. 
2 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25. 
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 33. 
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G. der henviser til, at EU-institutionerne og Unionen som helhed slet ikke har taget hensyn 

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

borgerne og de små virksomheder i Europa; 

H. der henviser til, at de europæiske borgeres tillid til EU-projektet er faldet drastisk i de 

seneste år; 

I. der henviser til, at alle de bestræbelser, der er blevet gjort i de seneste årtier for at opnå 

større finanspolitisk og politisk integration i euroområdet, har været forgæves;  

J. der henviser til, at den nuværende ramme for økonomisk styring er domineret af 

overnationale teknokratiske organer og mellemstatslige strukturer for EU's store lande, 

og at dette griber ind i medlemsstaternes suveræne ret til på demokratisk vis at vælge 

den økonomiske og sociale politik, som de finder passende, hvilket i betydelig grad 

undergraver den politiske legitimitet af de beslutninger, der træffes; 

1. understreger, at den fejlbehæftede udformning af ØMU’en, i mangel af de nødvendige 

betingelser for et optimalt fungerende valutaområde, har skabt og fremmet uholdbare 

makroøkonomiske ubalancer og skævheder inden for euroområdet, hvilket har ført til en 

ophobning af uforholdsmæssigt store overskud og tilsvarende underskud på 

betalingsbalancens løbende poster; fremhæver, at ØMU'ens arkitektur politisk er 

uholdbar, som det fremgår af de gentagne overtrædelser af dens regelværk; 

understreger, at euroen har fungeret som den mest splittende faktor for den europæiske 

integration siden anden verdenskrig; 

2. understreger, at den fælles valuta har haft en asymmetrisk og destruktiv indvirkning på 

svagere økonomier, som har været tvunget til at foretage en smertefuld tilpasning i form 

af intern devaluering som følge af en valuta, som er overvurderet i forhold til deres 

økonomier, mens stærkere økonomier i euroområdet har kunnet ekspandere deres 

eksport og akkumulere store og vedvarende eksterne overskud;  

3. påpeger, at krisen har vist, at en fælles pengepolitik efter "one size fits all"-devisen ikke 

kan håndtere asymmetriske chok i euroområdet, og at den manglende mulighed for at 

lade valutakurserne flyde flytter byrden ved tilpasning over på euroområdets svageste 

økonomier, der tvinges til at foretage den mest smertefulde interne devaluering for at 

genvinde konkurrenceevnen; 

4. minder om, at ØMU'en er blevet begrænset til et ufleksibelt system med faste 

valutakurser og uholdbare budgetregler; beklager at måtte sige, at det efter en lang og 

smertefuld periode med nominelle tilpasninger bør stå klart, at enhver reform af 

ØMU'ens arkitektur, som baserer sig på påtvungne sparepolitikker og strukturreformer, 

vil gå ud over alle medlemmerne af euroområdet; 

5. konstaterer, at de eksisterende rammer for økonomisk styring under stabilitets- og 

vækstpagten, sixpack'en og twopack'en samt finanspagten unødigt begrænser det 

afgørende finanspolitiske råderum for euroområdets medlemsstater, idet de fratages de 

vigtigste makroøkonomiske værktøjer i en situation med lav efterspørgsel og en 

ineffektiv pengepolitik; 
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6. understreger, at de eksisterende mekanismer og instrumenter for samordning unødigt 

hindrer medlemsstaterne i på demokratisk vis at vælge den økonomiske politik, som de 

finder nødvendig og passende i lyset af deres konkrete situation;  

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at ophøre med at pålægge 

spareforanstaltninger og i stedet lade medlemsstaterne føre de økonomiske politikker, 

de behøver for at bekæmpe den rekordhøje arbejdsløshed, fattigdommen og de 

socioøkonomiske uligheder, inden for nogle rammer, der respekterer den økonomiske 

suverænitet; 

8. bemærker, at de ukonventionelle pengepolitiske foranstaltninger, som ECB iværksatte 

efter krisen, ikke har haft de virkninger, som man påstod, de ville få; minder om, at den 

enorme likviditet, som markederne fik tilført, har været fastlåst i det finansielle system 

og er blevet brugt af bankerne til spekulative formål frem for til at finansiere og støtte 

realøkonomien; bemærker, at den hidtil usete mængde af likviditet over tid kan få 

skadelige indvirkninger på produktionsstrukturen; 

9. understreger, at de eksisterende traktater og instrumenter kun vil muliggøre nogle af de 

nødvendige skridt, der skal tages mod en mere bæredygtig og demokratisk ramme, og 

understreger, at en revision af traktaterne er nødvendig med henblik på at afhjælpe de 

strukturelle svagheder ved ØMU'ens institutionelle design; 

10. bemærker med bekymring, at den nuværende institutionelle debat om de tiltag, der er 

nødvendige for yderligere at forstærke politiksamordningen i forlængelse af de fem 

formænds rapport, stadig primært er baseret på dogmer, dvs. forestillingen den fælles 

valutas irreversible karakter, og på politiske forskrifter, der klart ikke har formået at 

understøtte den økonomiske vækst, beskæftigelsen og konvergensen i euroområdet, og 

dermed har forlænget den uendelige økonomiske og sociale krise og fremskyndet EU's 

opløsning; 

11. påpeger, at kapitalmarkedsunionen vil øge kompleksiteten og den indbyrdes 

sammenkædning af EU's finansielle system, hvilket er til skade for den finansielle 

stabilitet; 

12. er betænkelig ved de negative implikationer af bankunionen; påpeger, at de nuværende 

fælles tilsynsrammer har vist sig at fokusere overdrevent meget på kreditrisici, mens de 

lader fuldstændigt hånt om de finansielle systemiske risici; mener, at reglerne 

vedrørende bail-in bør ophæves i de medlemsstater, hvor deres anvendelse strider mod 

den beskyttelse af opsparingen, der er sikret i den nationale forfatning, og at deres 

banksystemer i stedet bør bakkes op af en national centralbank, der fungerer som 

långiver i sidste instans; påpeger, at de foreslåede genopretnings- og 

afviklingsmekanismer, såsom mellemfinansieringsmekanismer og den fælles 

afviklingsfond, ikke udgør hensigtsmæssige og pålidelige værktøjer for afvikling af de 

største europæiske banker; mener derfor, at bankunionen har fejlet med hensyn til at øge 

stabiliteten i banksektoren;  

13. mener, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) har vist sig at være 

et uegnet middel til at håndtere det store investeringsundergab i EU og fremme det 

økonomiske opsving efter krisen; beklager anvendelsen af offentlig-private 



 

AM\1117428DA.docx  PE598.500v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

partnerskaber og forkærligheden for store infrastrukturprojekter, der har en alvorlig 

indvirkning på miljøet og mangler merværdi; 

14. mener, at euroen ikke har formået at indfri løfterne om stabilitet, konvergens, vækst og 

beskæftigelse; bemærker, at ethvert forsøg på at nå dette mål via en finanspolitisk 

kapacitet kun vil være effektivt, hvis en stabiliserings- og kompensationsordning bliver 

fastsat på grundlag af betydelige overførsler fra lande med overskud til fordel for 

økonomisk kriseramte områder; mener, at en sådan mekanisme er politisk og teknisk 

uopnåelig, og afviser derfor ethvert forsøg på at opbygge en finanspolitisk kapacitet;  

15. bemærker, at en effektiv tackling af ubalancerne og absorbering af symmetriske og 

asymmetriske chok i ØMU'en vil kræve så store overførsler, at det vil være politisk og 

økonomisk urealistisk;  

16. påpeger, at alle de bestræbelser, der er gjort hidtil med henblik på at opnå en mere 

bæredygtig monetær union har været forgæves, hvorimod et system af overførsler 

baseret på solidaritet og risikodeling er ikke en del af den politiske dagsorden for EU's 

fremtid; opfordrer derfor til, at der fokuseres på at undersøge alternative løsninger;  

17. er dybt bekymret over de forslag om at styrke den monetære union, der i øjeblikket er 

på bordet, og som er baseret på gennemførelse af strukturreformer og finanspolitisk 

konsolidering i lande med underskud; understreger, at yderligere tab af økonomisk 

suverænitet kun vil forværre de økonomiske, politiske og sociale problemer frem for at 

levere en egentlig løsning for stabiliteten i euroområdet; 

18. afviser på det kraftigste ideen om at oprette en finansforvaltning med en finansminister 

for euroområdet i Kommissionens regi, da dette ville falde uden for enhver form for 

demokratisk kontrol og i høj grad mangle politisk legitimitet og ansvarlighed over for 

de europæiske borgere; 

19. fremhæver derfor, at der er et presserende behov for at undersøge alternative løsninger 

for at genoprette vækst, fuld beskæftigelse og social samhørighed i EU; understreger 

nødvendigheden af at respektere medlemsstaternes ret til at udøve suveræn kontrol med 

penge- og finanspolitikken, som er den eneste metode til at sikre den demokratisk 

legitimitet og opretholde retfærdige og tilstrækkelige velfærdssystemer og offentlige 

tjenesteydelser af høj kvalitet og samtidig bekæmpe arbejdsløshed, fattigdom og sociale 

uligheder; 

20. mener, at rammerne for økonomisk styring ikke bør forhindre medlemsstaterne i at 

gennemføre kontracykliske foranstaltninger for at bekæmpe den høje arbejdsløshed og 

fattigdom og fremme økonomisk vækst; understreger det presserende behov for at fjerne 

Kommissionens budgetmæssige begrænsninger for offentlige investeringer og sociale 

politikker via en gennemgribende revision af traktaterne og af sixpack'en og twopack'en 

samt ophævelse af finanspagten; 

21. mener, at medlemsstaterne bør have mulighed for at gennemføre en strukturreform i 

banksektoren baseret på en klar og obligatorisk adskillelse af investeringsaktiviteter og 

kommercielle aktiviteter på grundlag af modellen fra Glass-Steagall-loven, hvis de 

anser dette for at være en passende metode til fremover at undgå ophobning af 
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systemiske risici, begrænse den indbyrdes afhængighed og risiciene i deres banksektor 

og øge modstandsdygtigheden; fremhæver, at dette kan være den eneste metode til 

virkningsfuldt at løse problemet med banker, der er "for store til at krakke", og 

forebygge behovet for bailouts;  

22. beklager, at det nuværende politiske dødvande blokerer for muligheden for at finde en 

effektiv løsning, der kan bringe de europæiske økonomier ud af recessionen; frygter, at 

en forlængelse af den aktuelle økonomiske stagnation og politisk krise kan resultere i en 

kaotisk og ukontrolleret opløsning af den monetære union; fremhæver, at der er et 

presserende behov for at planlægge en velordnet og koordineret opløsning af den 

monetære union og i mellemtiden tilvejebringe demokratiske mekanismer for et lands 

frivillige udtræden af euroområdet; 

23. 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 nationale parlamenter. 

Or. en 

 

 


