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v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Proračunska zmogljivost euroobmočja 

2015/2344(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0038/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o proračunski zmogljivosti euroobmočja 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 

maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah 

euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno 

stabilnostjo1, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 

maja 2013 o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih 

načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v 

euroobmočju2, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1173/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju3, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi 

s proračunskimi okviri držav članic4, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1174/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

novembra 2011 o izvršilnih ukrepih za odpravljanje čezmernih makroekonomskih 

neravnotežij v euroobmočju5, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad 

                                                 
1 UL L 140, 27.5.2013, str. 1. 
2 UL L 140, 27.5.2013, str. 11. 
3 UL L 306, 23.11.2011, str. 1. 
4 UL L 306, 23.11.2011, str. 41. 
5 UL L 306, 23.11.2011, str. 8. 
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proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik1, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij2, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1177/2011 z dne 8. novembra 2011 o spremembi 

Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem3, 

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (ESM)), 

– ob upoštevanju Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in 

monetarni uniji (TSCG), 

– ob upoštevanju poročila petih predsednikov z naslovom Dokončanje evropske 

ekonomske in monetarne unije z dne 22. junija 2015, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker Pogodba zahteva, da Unija podpira trajnostni razvoj, ki temelji na gospodarski rasti, 

pri čemer si prizadeva za polno zaposlenost in družbeni napredek ter spodbuja 

ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami; 

B. ker je evropska monetarna unija onemogočila razvoj držav članic in je razlog, da so te 

danes v recesiji ter se spopadajo z deflacijo in visoko brezposelnostjo; 

C. ker je po prisiljeni konvergenci med pripravami na uvedbo skupne valute v 

euroobmočju prišlo do povečanja strukturnih razlik, zaradi česar se je zmanjšala 

sposobnost euroobmočja za odzivanje na pretrese; 

D. ker so regulativne prilagoditve in strukturne reforme tako na evropski kot na nacionalni 

ravni še poslabšale že tako težke gospodarske in socialne razmere; 

E. ker so se od uvedbe enotne valute povečale razlike med državami s primanjkljajem in 

presežkom, kar je povzročilo nevzdržna makroekonomska neravnotežja, zlasti za 

številne obrobne države, kar kaže, da je strukturno nemogoče z enotno valuto zagotoviti 

resnično konvergenco in kohezijo na valutnem območju, ki je daleč od idealnega; 

F. ker so se slabosti ekonomske in monetarne unije še poglobile zaradi ukrepov, kot sta 

šesterček in dvojček uredb, ter uvedbe evropskega semestra in novih instrumentov, kot 

je evropski mehanizem za stabilnost; 

G. ker institucije EU in Unija kot celota niso niti najmanj upoštevale uničujočih posledic 

svojih političnih in ekonomskih odločitev za državljane in mala podjetja v Evropi; 

H. ker se je zaupanje evropskih državljanov v projekt EU v zadnjih letih dramatično 

                                                 
1 UL L 306, 23.11.2011, str. 12. 
2 UL L 306, 23.11.2011, str. 25. 
3 UL L 306, 23.11.2011, str. 33. 
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zmanjšalo; 

I. ker so bila vsa prizadevanja za večje fiskalno in politično povezovanje v euroobmočju v 

zadnjih letih zaman;   

J. ker sedanji okvir gospodarskega upravljanja obvladujejo nadnacionalni tehnokratski 

organi in medvladne strukture glavnih držav EU in ker to posega v suvereno pravico 

držav članic, da lahko demokratično izberejo gospodarsko in socialno politiko, ki se jim 

zdi primerna, kar močno spodkopava politično legitimnost odločitev; 

1. poudarja, da je pomanjkljiva zasnova ekonomske in monetarne unije ob neizpolnjenih 

potrebnih pogojih za optimalno valutno območje ustvarila in spodbudila nevzdržna 

makroekonomska neravnotežja in razlike v euroobmočju, kar je povzročilo nastanek 

velikih presežkov in primanjkljajev na tekočih računih; poudarja, da je struktura 

ekonomske in monetarne unije politično nevzdržna, kot so pokazale številne kršitve 

njenega pravnega okvira; poudarja, da je imel euro v procesu evropskega združevanja 

vse od druge svetovne vojne najbolj razdiralno vlogo; 

2. poudarja, da ima enotna valuta asimetričen in uničujoč učinek na šibkejša gospodarstva, 

ki so bila prisiljena v bolečo prilagoditev notranje devalvacije, saj je valuta precenjena 

glede na njihovo gospodarstvo, medtem ko močnejša gospodarstva euroobmočja širijo 

svoj izvoz in kopičijo velike in stalne zunanje presežke;  

3. opozarja, da je kriza dokazala, da z univerzalno skupno monetarno politiko brez skupne 

fiskalne politike ni mogoče obravnavati asimetričnih pretresov za euroobmočje in da se 

zato, ker ni omogočeno, da bi se vrednost valute določila skladno z razmerami na trgu, 

breme prilagoditve prenaša na šibkejša gospodarstva euroobmočja, ki so, da bi znova 

postala konkurenčna, prisiljena izvajati izredno bolečo notranjo devalvacijo; 

4. opozarja, da je ekonomska in monetarna unija omejena na neprožen sistem fiksnih 

menjalnih tečajev in nevzdržnih proračunskih pravil; z obžalovanjem ugotavlja, da bi 

moralo biti po dolgem in težkem obdobju nominalne prilagoditve jasno, da reforme 

strukture ekonomske in monetarne unije, ki temeljijo na vsiljenih varčevalnih politikah 

in strukturnih reformah, vplivajo na vse članice euroobmočja; 

5. ugotavlja, da sedanji okvir gospodarskega upravljanja, ki temelji na Paktu za stabilnost 

in rast, šesterčku in dvojčku ter fiskalnem paktu, po nepotrebnem omejuje pomembni 

manevrski prostor držav članic euroobmočja na področju fiskalne politike, zaradi česar 

so hkrati prikrajšane za najpomembnejše makroekonomsko orodje v razmerah nizkega 

povpraševanja in neučinkovite monetarne politike; 

6. poudarja, da obstoječi mehanizmi in instrumenti za usklajevanje državam članicam po 

nepotrebnem preprečujejo demokratično izbiro gospodarskih politik, za katere menijo, 

da so potrebne in ustrezne glede na njihov položaj;  

7. poziva Komisijo, naj preneha vsiljevati varčevalne ukrepe in v okviru spoštovanja 

ekonomske suverenosti državam članicam omogoči, da izvajajo gospodarske politike, ki 

jih potrebujejo za boj proti rekordno visoki brezposelnosti, revščini in socialno-

ekonomskim neenakostim; 
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8. ugotavlja, da nekonvencionalni ukrepi monetarne politike, ki jih je ECB začela izvajati 

po krizi, niso imeli zatrjevanih učinkov; opozarja, da je obsežen vnos likvidnosti na trge 

ostal v finančnem sistemu in so ga banke uporabile za špekulativne namene, ne pa za 

financiranje in podpiranje realnega gospodarstva; ugotavlja, da bi najvišja likvidnost 

doslej sčasoma lahko imela škodljive posledice za strukturo proizvodnje; 

9. poudarja, da bi obstoječi sporazumi in instrumenti lahko omogočili le nekatere od 

nujnih korakov na poti k bolj trajnostnemu in demokratičnemu okviru, in želi 

izpostaviti, da je za odpravo strukturnih pomanjkljivosti v institucionalni zasnovi 

ekonomske in monetarne unije potrebna sprememba Pogodb; 

10. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da potekajoča institucionalna razprava o potrebnih ukrepih 

za še bolj poglobljeno usklajenost politik pri nadaljnjem ukrepanju po poročilu petih 

predsednikov še vedno pretežno temelji na dogmi fiskalne konsolidacije, nepreklicnosti 

enotne valute in predpisani politiki, kar pa očitno ne spodbuja gospodarske rasti, 

zaposlovanja in konvergence v euroobmočju, zaradi česar se neskončna gospodarska in 

socialna kriza še podaljšuje, razpad EU pa pospešuje; 

11. poudarja, da bi unija kapitalskih trgov povečala zapletenost in medsebojno povezanost 

finančnega sistema EU, kar pa škoduje finančni stabilnosti; 

12. je zaskrbljen zaradi neugodnih posledic bančne unije; poudarja, da je veljavni enotni 

nadzorni okvir zelo pristranski glede obravnavanja kreditnega tveganja, hkrati pa 

povsem zanemarja finančna sistemska tveganja; meni, da bi bilo treba preklicati pravila 

o reševanju s sredstvi upnikov v tistih državah članicah, kjer bi njihova uporaba bila v 

nasprotju z zaščito prihrankov, zagotovljeno z nacionalnimi ustavami, in da bi njihove 

bančne sisteme morala podpirati nacionalna centralna banka, ki bi delovala kot 

posojilodajalec v skrajni sili; poudarja, da predlagani mehanizmi za okrevanje in 

reševanje, kot so mehanizmi za premostitveno financiranje in enotni sklad za reševanje, 

niso ustrezna in verodostojna orodja za podporo reševanju največjih evropskih bank; 

zato meni, da bančni uniji ni uspelo povečati stabilnosti bančnega sektorja;  

13. meni, da se je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) izkazal kot nezadosten 

instrument za odpravo velike vrzeli pri naložbah v EU in podporo okrevanju po krizi; 

obžaluje uporabo javno-zasebnih partnerstev in naklonjenost obsežnim infrastrukturnim 

projektom, ki imajo velik vpliv na okolje in nimajo dodane vrednosti; 

14. meni, da euro ni izpolnil obljube stabilnosti, konvergence, rasti in delovnih mest; 

ugotavlja, da bi bil vsak poskus za dosego tega cilja prek fiskalne zmogljivosti 

učinkovit le, če bi bil vzpostavljen mehanizem stabilizacije in kompenzacije na podlagi 

znatnih prenosov iz držav s presežki v gospodarsko šibka območja; meni, da je tak 

mehanizem politično in tehnično neizvedljiv, zato zavrača vse poskuse za vzpostavitev 

fiskalne zmogljivosti;  

15. ugotavlja, da bi učinkovito spopadanje z neravnovesji in absorpcija simetričnih in 

asimetričnih šokov v ekonomski in monetarni uniji terjala tako velike prenose, da bi 

bilo to politično in finančno neizvedljivo;  

16. poudarja, da so bila vsa dosedanja prizadevanja za bolj vzdržno monetarno unijo zaman, 
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sistem prenosov, ki bi temeljil na solidarnosti in delitvi tveganja, pa ni del politične 

agende o prihodnosti EU; zato poziva, naj se pozornost preusmeri na iskanje 

alternativnih rešitev;  

17. je zelo zaskrbljen zaradi predlogov za okrepitev monetarne unije, ki so trenutno v 

obravnavi in ki temeljijo na vsiljenih strukturnih reformah in fiskalni konsolidaciji v 

državah s primanjkljajem; poudarja, da bi nadaljnje izgubljanje gospodarske suverenosti 

zgolj poglobilo gospodarske, politične in socialne težave in ne bi zagotovilo prave 

rešitve za stabilnost v euroobmočju; 

18. odločno zavrača zamisel o vzpostavitvi funkcije finančnega ministra in zakladnice 

euroobmočja v okviru Komisije, saj bi to onemogočilo vsakršen demokratični nadzor, 

prav tako pa predlogu močno primanjkuje politične legitimnosti in odgovornosti do 

evropskih državljanov; 

19. zato poudarja, da je nujno treba preučiti alternativne rešitve za ponovno vzpostavitev 

blaginje, polne zaposlenosti in socialne kohezije v EU; poudarja, da je treba spoštovati 

pravico držav članic, da same nadzirajo monetarno in fiskalno politiko, saj je to edini 

način za zagotovitev demokratične legitimnosti in ohranitev pravičnega in ustreznega 

sistema socialnega varstva ter visokokakovostnih javnih storitev, pa tudi za boj proti 

brezposelnosti, revščini in družbenim neenakostim; 

20. meni, da okvir gospodarskega upravljanja državam članicam ne bi smel preprečevati, da 

izvajajo proticiklične ukrepe za boj proti visoki brezposelnosti in visoki stopnji revščine 

ter za spodbujanje gospodarske rasti; poudarja, da je nujno treba odpraviti proračunske 

omejitve za javne naložbe in socialne politike, ki jih je uvedla Komisija, in sicer s 

temeljito revizijo Pogodb, šesterčka in dvojčka, pa tudi z razveljavitvijo fiskalnega 

pakta; 

21. meni, da bi morale države članice imeti možnost, da izvajajo strukturne reforme 

bančnega sektorja na podlagi jasne in obvezne ločitve investicijskih in komercialnih 

dejavnosti skladno z modelom Glass-Steagallovega zakona, če menijo, da je to ustrezen 

način za preprečevanje kopičenja sistemskega tveganja, zmanjšanje medsebojne 

odvisnosti in tveganj v bančnem sektorju ter povečanje njegove odpornosti; poudarja, 

da bi to lahko bil edini način, kako učinkovito rešiti vprašanje bank, ki so „prevelike, da 

bi propadle“, in preprečiti, da bi jih bilo treba reševati z javnimi sredstvi;  

22. obžaluje, da trenutni politični zastoj onemogoča iskanje učinkovite rešitve za izhod 

evropskih gospodarstev iz recesije; je zaskrbljen, da bi podaljšanje trenutne gospodarske 

stagnacije in politične krize lahko privedlo do neurejenega in nenadzorovanega razpada 

monetarne unije; poudarja, da je treba nujno načrtovati urejen razpad monetarne unije in 

obenem zagotoviti demokratične mehanizme za prostovoljni izhod držav članic iz 

euroobmočja; 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsednikom Evropskega 

sveta, Komisije, Sveta, Evroskupine in ECB, izvršnemu direktorju evropskega 

mehanizma za stabilnost ter parlamentom držav članic. 
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Or. en 

 

 

 


