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Módosítás 25
Marco Valli, Jörg Meuthen, Bernard Monot
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Az Európai Valutaalap létrehozása
(2017/0333R(APP))

Az A8-0087/2019. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra (COM(2017)0827),– tekintettel a Régiók Bizottságának a gazdasági és 
monetáris unió (GMU) reformjára irányuló javaslatokról szóló 2018. július 5-i 
véleményére,

– tekintettel az eurócsoport elnökének az Európai Tanács elnökéhez írt, a GMU további 
elmélyítéséről szóló 2018. június 25-i levelére, valamint az Európai Stabilitási 
Mechanizmus reformjáról szóló, a 2018. június 29-i euróövezeti csúcstalálkozón kiadott 
nyilatkozatra,

– tekintettel az eurócsoport által az uniós vezetők számára készített, a GMU 
elmélyítéséről szóló 2018. december 4-i jelentésre,

– tekintettel a 2018. december 14-i euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Bizottság és az ESM közötti jövőbeli együttműködésről szóló 
2018. november 14-i közös álláspontra,

– tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) 2018. április 11-i véleményére az Európai 
Valutaalap létrehozására irányuló rendeletjavaslatról1,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 2018. szeptember 18-i 2/2018 sz. véleményére az 
Európai Valutaalap uniós jogi kereten belüli létrehozására irányuló 2017. december 6-i 
javaslattal kapcsolatos ellenőrzési és elszámoltathatósági megfontolásokról,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (2) bekezdésére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 

1 HL C 220., 2018.6.25., 2. o.
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eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság időközi 
jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Alkotmányügyi 
Bizottság véleményére (A8-0087/2019),

A. mivel az euró bevezetése az Unió egyik legnagyratörőbb és legnagyobb kihívást jelentő 
projektje;

B. mivel a pénzügyi és gazdasági válság feltárta az euró struktúrájának politikailag gyenge 
pontjait;

C. mivel az erős és stabil valuták elengedhetetlenül fontosak az Unió tagállamai számára;

D. mivel az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) válaszlépés volt a gazdasági és 
monetáris unió (GMU) válságára;

E. mivel az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) és az ESM létrehozása 
megváltoztatta a GMU politikai és gazdasági jellegét;

F. mivel az ESM kormányközi jellege kiemeli a tagálamok döntéshozatali jogkörét;

G. mivel az Európa és a GMU jövőjéről jelenleg folyó vita rávilágított a tagállamok eltérő 
politikai nézeteire az ESM hosszú távú jövőjét illetően;

1. elutasítja a javaslatot;

2. úgy véli, hogy az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 
2017. december 6-i bizottsági javaslat a Bizottság önérdekű hozzájárulása a GMU 
elmélyítéséről és az ESM reformjáról folyó vitához;

3. hangsúlyozza, hogy az ESM uniós jogi keretbe történő beemelésének nincs jogalapja; 
ezért hangsúlyozza, hogy az ESM kormányközi jellegének nincs alternatívája; ezért 
elutasítja az ESM uniós jogba történő beemelését; elutasítja az ESM Európai 
Valutaalappá alakítását;

4. emlékeztet a nemzeti parlamentek költségvetési és demokratikus felügyeleti előjogaira; 
úgy véli, hogy a nemzeti parlamentek számára jogot kell biztosítani arra, hogy 
információkat szerezzenek az ESM tevékenységeiről, valamint párbeszédet kezdjenek a 
megreformált ESM ügyvezető igazgatójával;

5. azonnali moratóriumot sürget az ESM további úgynevezett pénzügyi támogatási 
programok számára történő igénybevételére; elutasítja az ESM-nek a tagállamok 
belügyeibe és gazdaságpolitikáiba történő bevonását; sürgeti az ESM közeljövőben 
történő megszüntetését;

6. 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.
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