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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A80038/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over de begrotingscapaciteit voor de eurozone 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en met name de artikelen 3 

en 50, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat wetenschappelijk en empirisch bewijs heeft aangetoond dat het voeren 

van een gemeenschappelijke munt geen voorwaarde is voor de bevordering van handel; 

B. overwegende dat de Europese monetaire unie (EMU), die is opgericht bij het Verdrag 

van Maastricht, de ontwikkeling en groei van de lidstaten heeft geblokkeerd en er 

bijgevolg de oorzaak van is dat zij thans een periode van economische recessie, lage 

inflatiepercentages en structureel hoge werkeloosheidspercentages doormaken; 

C. overwegende dat de verklaarde doelstelling van het Verdrag van Maastricht en het 

EMU-project was om de convergentie tussen landen van de eurozone te vergroten, maar 

dat inmiddels is aangetoond dat er sinds de invoering van de gemeenschappelijke munt 

een sterke toename van de macro-economische verschillen is opgetreden, hetgeen het 

voor deze landen onmogelijk maakt asymmetrische schokken op te vangen; 

D. overwegende dat de sinds 2009 op nationaal niveau opgelegde structurele hervormingen 

en de op EU-niveau vastgestelde beleidsmaatregelen, zoals de sixpack- en twopack-

verordeningen, het Europees semester en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), 

de reeds ongunstige economische en sociale situatie verder hebben verslechterd; 

E. overwegende dat de EU-instellingen en de Unie als geheel geen rekening hebben 

gehouden met de verwoestende gevolgen van hun keuzes op politiek en economisch 

gebied ten koste van de burgers en kmo's in Europa; 

1. is van oordeel dat er sinds de oprichting van de EMU sprake is geweest van structurele 

tekortkomingen, aangezien de eurozone geen optimale valutaruimte is en door de jaren 
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heen onhoudbare macro-economische onevenwichtigheden heeft doen ontstaan; 

2. is van mening dat de kwetsbaarheid van de EMU aan het licht is gekomen tijdens de 

mondiale financiële en economische crisis, toen onhoudbare onevenwichtigheden, 

veroorzaakt door de starheid van de gemeenschappelijke munt en grootschalige 

overheidsinterventies om de financiële sector te redden, de situatie hebben verslechterd 

en tot een staatsschuldencrisis leidden, waarbij de kosten van schuldopname door de 

overheid in sommige lidstaten drastisch toenamen; 

3. wijst erop dat de crisis heeft aangetoond dat een gemeenschappelijk monetair en 

begrotingsbeleid volgens het 'one-size-fits-all'-principe niet volstaat om externe 

schokken het hoofd te bieden; onderstreept dat met een stelsel van vaste wisselkoersen 

de last van aanpassingen komt te liggen bij de arbeidsmarkt van de lidstaten, die zich 

gedwongen zien tot een interne devaluatie om hun concurrentievermogen te herstellen; 

4. betreurt dat de Europese Centrale Bank sinds het begin van de crisis onconventionele 

monetaire beleidsmaatregelen heeft genomen die geen enkele uitwerking op de 

stabilisatie van de economische cyclus hebben gehad noch het inflatiepercentage tot een 

duurzamer niveau hebben weten op te trekken; 

5. onderstreept dat het de lidstaten vrij moeten staan uit de euro te stappen; verzoekt de 

lidstaten overeenstemming te bereiken over een plan voor een gecoördineerde 

ontmanteling van de EMU; 

6. is van mening dat de euro de belofte van stabiliteit, convergentie en groei niet heeft 

waargemaakt; is van mening dat een begrotingscapaciteit voor de eurozone een nieuwe 

poging is om een mislukt economisch en monetair project te redden, waarmee het risico 

wordt vergroot dat de EMU verandert in een systeem dat steunt op permanente 

begrotingsoverdrachten van de landen in het centrum naar de landen in de periferie; 

7. is van mening dat de EMU eveneens kampt met een zeer ernstig democratisch tekort; 

benadrukt dat de instellingen van de eurozone, zoals de ECB en de Eurogroep, met 

name in tijden van crisis blijk hebben gegeven van een neiging om op te treden zonder 

democratisch verantwoording af te leggen; 

8. wijst het bankenunieproject af, dat ineffectief is gebleken voor het verhogen van de 

veerkracht en de stabiliteit van het Europese financiële stelsel;  

9. benadrukt dat de huidige regels inzake economische governance voor de eurozone 

moeten worden betwist, teneinde ervoor te zorgen dat de lidstaten de nodige 

economische, monetaire en fiscale maatregelen kunnen nemen om duurzame groei en 

werkgelegenheid te bevorderen;  

10. benadrukt dat er een opt-outclausule moet komen voor alle landen die niet langer deel 

willen uitmaken van de EMU; 

11. wijst erop dat de EMU verdeeldheid en conflicten binnen de Europese landen heeft 

verscherpt; benadrukt dat de Europese regeringsleiders en staatshoofden 

overeenstemming moeten bereiken over een uitgebreide routekaart voor de 
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ontmanteling van de eurozone, waarbij het systeem van zwevende wisselkoersen in ere 

wordt hersteld; wijst erop dat dit een voorwaarde vormt voor de totstandbrenging van 

een nieuwe geest van samenwerking en wederzijds respect tussen soevereine Europese 

landen; 

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 

Europese Raad, de Commissie, de Raad, de Eurogroep, de Europese Centrale Bank en 

de directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme, alsmede aan de regeringen en 

parlementen van de lidstaten. 

Or. en 

 

 


