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 Az A8-0038/2017. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe 

lépő alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének 

(4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az euróövezet költségvetési kapacitásáról  

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésre, 

– tekintettel a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos 

nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési 

felügyeletének megerősítéséről szóló, 2013. május 21-i 472/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az 

euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös 

rendelkezésekről szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre2, 

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló, 

2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről 

szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre4, 

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 

kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 

1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5, 

– tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 

                                                 
1 HL L 140., 2013.5.27., 1. o. 
2 HL L 140., 2013.5.27., 11. o. 
3 HL L 306., 2011.11.23., 1. o. 
4 HL L 306., 2011.11.23., 41. o. 
5 HL L 306., 2011.11.23., 8. o. 
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gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi 

rendelet módosításáról szóló, 2011. november 16-i 1175/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 

2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsítására és 

pontosítására vonatkozó 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 8-i 

1177/2011/EU tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződésre (ESM), 

– tekintettel a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződésre, 

– tekintettel az öt elnöknek az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról 

szóló, 2015. június 22-i jelentésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel a Szerződés előírja az Unió számára a gazdasági növekedésen alapuló 

fenntartható fejlődés előmozdítását, amelynek célja a teljes foglalkoztatottság és a 

társadalmi haladás, és amely előmozdítja a gazdasági, társadalmi és regionális kohéziót, 

valamint a tagállamok közötti szolidaritást; 

B. mivel a gazdasági és monetáris unió (GMU) megakadályozta a tagállamok fejlődését, és 

az oka annak, hogy a tagállamok most recesszióban vannak, illetve deflációval és magas 

munkanélküliségi rátával kell szembenézniük; 

C. mivel a közös valuta bevezetését közvetlenül megelőzően kierőltetett konvergenciát 

követően az euróövezet a strukturális különbségek növekedésének volt tanúja, ami 

csökkentette az euróövezet gazdasági megrázkódtatásokkal szembeni 

ellenállóképességét; 

D. mivel a mind európai, mind nemzeti szinten bevezetett szabályozási kiigazítások és 

strukturális reformok még súlyosabbá tették a már amúgy is nehéz gazdasági és 

társadalmi helyzetet; 

E. mivel bevezetése óta a közös valutának az a hatása, hogy súlyosbítja a hiánnyal és 

többlettel rendelkező országok közötti eltéréseket, elfogadhatatlan makrogazdasági 

egyensúlyhiányhoz vezetve, különösen számos, periférián elhelyezkedő ország számára, 

ami azt tükrözi, hogy strukturálisan lehetetlen, hogy az egységes valuta valós 

konvergenciát és kohéziót biztosítson egy, az optimálistól igen távol álló 

valutaövezetben; 

                                                 
1 HL L 306., 2011.11.23., 12. o. 
2 HL L 306., 2011.11.23., 25. o. 
3 HL L 306., 2011.11.23., 33. o. 
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F. mivel a GMU hiányosságai tovább súlyosbodtak az olyan intézkedések, mint a hatos és 

a kettes csomag rendeletei, az európai szemeszter bevezetése és olyan új eszközök, mint 

az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozása miatt; 

G. mivel az uniós intézmények és az Unió egésze semmilyen módon nem vették 

figyelembe politikai és gazdasági megoldásaiknak az európai polgárokra és 

kisvállalkozásokra gyakorolt pusztító hatásait; 

H. mivel az európai polgároknak az Európai Unió projektjébe vetett bizalma drámai 

mértékben csökkent az elmúlt években; 

I. mivel az euróövezeten belüli nagyobb költségvetési és politikai integráció érdekében az 

elmúlt évtizedekben tett valamennyi erőfeszítés hiábavaló volt;   

J. mivel a jelenlegi gazdaságirányítási keretben a nagyobb uniós államok nemzetek feletti 

technokrata szervei és kormányközi struktúrái dominálnak, és mivel ez ütközik a 

tagállamok azon szuverén jogával, hogy demokratikusan megválasszák az általuk 

megfelelőnek ítélt gazdasági és szociális politikákat, ezáltal jelentős mértékben aláásva 

a meghozott döntések politikai legitimitását; 

1. hangsúlyozza, hogy a GMU hibás koncepciója – az optimális valutaövezet 

létrehozásához szükséges feltételek hiányával párhuzamosan – fenntarthatatlan 

makrogazdasági egyensúlyhiányok és különbségek kialakulását váltotta ki és mozdította 

elő az euróövezeten belül, ami a túlzott folyó fizetésimérleg-többletek és -hiányok 

kialakulását eredményezte; rávilágít a GMU felépítésének politikai 

fenntarthatatlanságára, amit jogi keretének többszöri megsértése is mutat; hangsúlyozza, 

hogy az euró a második világháború óta az Európa egységét leginkább megosztó 

tényezőnek bizonyult; 

2. hangsúlyozza, hogy az egységes valuta aszimmetrikus és romboló hatással volt a 

gyengébb gazdaságokra, amelyek kénytelenek voltak a belső leértékelés fájdalmas 

kiigazítását alkalmazni egy olyan pénznem miatt, amely a gazdaságukhoz képest 

túlértékelt, ugyanakkor lehetővé téve az euróövezet erősebb gazdaságainak exportjuk 

bővítését, illetve nagy és tartós külső többletek felhalmozását;  

3. rámutat, hogy a válság bebizonyította, hogy egy „egy kaptafára készült” közös 

monetáris politika nem képes kezelni az euróövezeti aszimmetrikus 

megrázkódtatásokat, és hogy a pénznemek szabad fluktuációjának hiánya miatt a 

kiigazítás terhe az euróövezet leggyengébb gazdaságaira hárul, amelyek kénytelenek a 

legfájdalmasabb belső leértékelést végrehajtani a versenyképesség helyreállítása 

érdekében; 

4. emlékeztet arra, hogy a GMU rögzített valutaárfolyamok merev rendszerére és 

fenntarthatatlan költségvetési szabályokra korlátozódott; sajnálja, hogy a nominális 

kiigazítás hosszú és fájdalmas időszakát követően azt kell mondania, hogy 

egyértelművé kell tenni, hogy a GMU struktúrájának bármely reformja, amely 

megszorító politikákon és strukturális reformokon alapul, hatással lenne az euróövezet 

valamennyi tagjára; 
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5. sajnálja, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében kialakított jelenlegi 

gazdasági kormányzási keretrendszer, a hatos és a kettes csomag, valamint a 

költségvetési paktum szükségtelenül korlátozzák az euróövezeti tagállamok 

létfontosságú költségvetési politikai mozgásterét, megfosztva őket a fő makrogazdasági 

eszközöktől egy olyan környezetben, amikor gyenge a belső kereslet, és eredménytelen 

a monetáris politika; 

6. hangsúlyozza, hogy a meglévő koordinációs mechanizmusok és eszközök 

szükségtelenül akadályozzák a tagállamokat abban, hogy demokratikusan megválasszák 

az általuk szükségesnek és egyedi helyzetüknek megfelelőnek vélt gazdaságpolitikákat;  

7. sürgeti a Bizottságot, hogy ne kényszerítsen megszorító intézkedések bevezetésére, és 

tegye lehetővé a tagállamok számára, hogy a gazdasági szuverenitás tiszteletben 

tartásának keretén belül olyan gazdaságpolitikákat alkalmazzanak, amelyekre a 

rekordmértékű munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenségek leküzdéséhez szükségük van; 

8. megjegyzi, hogy az EKB által a válságot követően elindított nem szokványos monetáris 

politikai intézkedések nem váltották ki a tőlük elvárt hatásokat; emlékeztet arra, hogy a 

piacokba injektált hatalmas összegű likviditás a pénzügyi rendszeren belül maradt, és 

azt a bankok a reálgazdaság finanszírozása és támogatása helyett spekulációs ügyletek 

elindítására használták; megjegyzi, hogy a példátlan likviditás idővel káros hatással 

lehet a termelési struktúrára; 

9. hangsúlyozza, hogy a meglévő szerződések és eszközök csak néhány szükséges lépést 

tennének lehetővé egy fenntarthatóbb és demokratikusabb keret felé, és kiemeli, hogy a 

Szerződések felülvizsgálatára van szükség a GMU intézményi kialakításában lévő 

strukturális hibák kezeléséhez; 

10. aggodalommal jegyzi meg, hogy a politikai koordinációnak az öt elnök jelentése 

nyomán történő további elmélyítéséhez szükséges fellépésekről folyó jelenlegi 

intézményi vita még mindig dogmán – vagyis az egységes valuta 

visszafordíthatatlanságán –, valamint politikai előírásokon alapul, amelyek 

egyértelműen nem voltak képesek támogatni az euróövezeten belüli gazdasági 

növekedést, foglalkoztatást és konvergenciát, ezáltal meghosszabbítva a szűnni nem 

akaró gazdasági és szociális válságot és felgyorsítva az EU szétesését; 

11. rámutat arra, hogy a tőkepiaci unió növelné az uniós pénzügyi rendszer összetettségét és 

összekapcsoltságát, ezáltal veszélyeztetve a pénzügyi stabilitást; 

12. aggódik a bankunió negatív hatásai miatt; rámutat arra, hogy a jelenlegi egységes 

felügyeleti keretről bebizonyosodott, hogy erőteljesen elfogultan a hitelkockázat 

kezelésére törekszik, miközben teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a 

rendszerszintű kockázatokat; úgy véli, hogy vissza kell vonni a hitelezői feltőkésítési 

szabályokat azokban a tagállamokban, ahol azok alkalmazása ellentétes a 

megtakarítások nemzeti alkotmányok által biztosított védelmével, és hogy ehelyett 

bankrendszereiket ki kell egészíteniük egy nemzeti központi bankkal, amely végső 

hitelezőként lép fel; rámutat arra, hogy a javasolt helyreállítási és szanálási 

mechanizmusok, mint például az áthidaló finanszírozási mechanizmusok és az 
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Egységes Szanálási Alap, nem jelentenek megfelelő és hiteles eszközöket a legnagyobb 

európai bankok szanálásának támogatásához; ezért úgy véli, hogy a bankuniónak nem 

sikerült növelnie a bankszektor stabilitását;  

13. úgy véli, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) nem bizonyult megfelelő 

eszköznek az Unión belüli jelentős beruházási szakadék kezelésére és a válságból való 

kilábalás támogatására; helyteleníti a köz- és magánszféra közötti partnerségek 

igénybevételét és az olyan nagyszabású infrastrukturális projektek előnyben 

részesítését, amelyek komoly hatást gyakorolnak a környezetre és nincs hozzáadott 

értékük; 

14. úgy véli, hogy az euró nem váltotta be a stabilitáshoz, a konvergenciához, a 

növekedéshez és a munkahelyteremtéshez kapcsolódó ígéreteit; megjegyzi, hogy e cél 

költségvetési kapacitás révén történő elérésére tett bármely kísérlet csak akkor lehet 

hatékony, ha egy stabilizációs és kompenzációs mechanizmust hoznak létre, amely a 

jelentős többlettel rendelkező országokból a gazdaságilag depresszív területekre 

irányuló jelentős transzfereken alapul; úgy véli, hogy egy ilyen mechanizmus politikai 

és technikai szempontból megvalósíthatatlan lenne, és ezért elutasít minden 

próbálkozást a fiskális kapacitás kiépítésére;  

15. megjegyzi, hogy az egyensúlyhiányok hatékony kezelése, valamint a GMU-n belüli 

szimmetrikus és az aszimmetrikus sokkhatások elnyelése érdekében az ilyen transzferek 

méretének olyan nagynak kellene lennie, ami politikailag és pénzügyileg 

megvalósíthatatlan lenne;  

16. rámutat arra, hogy a még fenntarthatóbb monetáris unió megvalósításáért eddig tett 

erőfeszítések hiábavalóak voltak, mivel a szolidaritáson és kockázatmegosztáson 

alapuló átcsoportosítási rendszer nem része az EU jövőjére vonatkozó politikai 

menetrendnek; ezért felszólít az alternatív megoldások feltárására való összpontosításra;  

17. nagyon aggódik a monetáris unió megerősítésére vonatkozó, jelenleg tárgyalt javaslatok 

miatt, amelyek strukturális reformok és költségvetési konszolidáció bevezetésén 

alapulnak a deficittel küzdő országokban; hangsúlyozza, hogy a gazdasági szuverenitás 

további csökkentései csak súlyosbítanák a gazdasági, politikai és társadalmi 

problémákat, mintsem valódi megoldást nyújtanának az euróövezet stabilitására; 

18. határozottan elutasítja azt az elképzelést, hogy a Bizottságban pénzügyminiszteri 

posztot és államkincstárt hozzanak létre az euróövezet számára, mivel ez a 

demokratikus ellenőrzés hatáskörén kívül esne, valamint nagyban nélkülözné a politikai 

legitimitást és az európai polgárok felé történő elszámoltathatóságot; 

19. hangsúlyozza ezért, hogy sürgősen alternatív megoldásokat kell találni a jólét, a teljes 

foglalkoztatottság és a társadalmi kohézió Unión belüli helyreállítása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani a tagállamok jogát, hogy szuverén 

ellenőrzést gyakoroljanak a monetáris és fiskális politikák felett, ami az egyetlen módja 

a demokratikus legitimitás biztosításának, valamint egy tisztességes és megfelelő jóléti 

rendszer, illetve magas minőségű közszolgáltatások fenntartásának, a munkanélküliség, 

a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem mellett; 
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20. úgy véli, hogy a gazdaságirányítási keretnek nem szabad megakadályoznia a szuverén 

tagállamokat abban, hogy a munkanélküliség és a szegénység magas aránya elleni 

fellépés, valamint a gazdasági növekedés elősegítése érdekében anticiklikus 

intézkedéseket fogadjanak el; hangsúlyozza, hogy a Szerződések, illetve a hatos és 

kettes csomag alapos felülvizsgálata, valamint a költségvetési paktum hatályon kívül 

helyezése révén a Bizottságnak sürgősen vissza kell vonnia az állami beruházásokra és 

a szociális politikákra vonatkozó költségvetési megszorításait; 

21. úgy véli, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani egy banki strukturális reform 

végrehajtására, amely – a Glass–Steagall törvényben szereplő modell alapján – a 

befektetési és kereskedelmi tevékenységek egyértelmű és kötelező elkülönítésére épít, 

amennyiben úgy ítélik meg, hogy ez a megfelelő mód a rendszerszintű kockázatok 

felhalmozódásának elkerülésére, a bankszektorukon belüli kölcsönös függőségek és 

kockázatok mérséklése és ellenállóképességének növelése érdekében; hangsúlyozza, 

hogy ez jelentheti az egyetlen módját annak, hogy eredményesen megoldjuk a „túl nagy 

ahhoz, hogy csődbe menjen” problémáját, és hogy megelőzzük, hogy közpénzből való 

megmentésre legyen szükség;  

22. sajnálja, hogy a jelenleg holtpontra jutott politikai helyzet akadályozza annak 

lehetőségét, hogy hatékony megoldást találjunk az európai gazdaságok recesszióból 

való kilábalására; aggódik amiatt, hogy a jelenlegi gazdasági stagnálás és a politikai 

válság elhúzódása a monetáris unió kaotikus és ellenőrizhetetlen széthullásához 

vezethet; hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell tervezni a monetáris unió rendezett és 

koordinált felbontását, miközben biztosítani kell a demokratikus mechanizmusokat az 

egyes tagállamok euróövezetből való önkéntes kilépéséhez; 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács, a Bizottság, a 

Tanács, az eurócsoport és az EKB elnökének, az Európai Stabilitási Mechanizmus 

ügyvezető igazgatójának, valamint a tagállamok nemzeti parlamentjeinek. 

Or. en 

 

 


