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Jelentés A8-0310/2017 

Gunnar Hökmark 

Az euróövezet gazdaságpolitikája 

2017/2114(INI) 

Az A8-0310/2017. 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 gazdaságpolitikájáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel az euróövezeten kívüli uniós tagállamokban a GDP növekedési üteme jelentősen 

elmaradt azon tagállamokétól, amelyek bevezették az egységes valutát; 

B. mivel a hagyományostól eltérő monetáris politikák sikere érdekében azokat expanzív 

adó- költségvetési politikák kell kísérjék, amint azt számos tanulmány, neves 

tudományos szakértő és egyetem hangsúlyozta; 

C. mivel az euróövezetben és az EU-28-ban a munkanélküliségi ráta 9,1%, illetve 7,6% 

volt 2017 augusztusában, ami egyértelműen jelzi a közös valutát használó országok 

nehézségeit; 

D. mivel az euróövezetben továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a 

munkanélküliség tekintetében, amely 3,6% és 21,2% között mozog; 

E. mivel a Maastrichti Szerződés alapján létrehozott Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) 

negatívan befolyásolta a tagállamok fejlődését és növekedését; 

F. mivel az egységes valuta és annak struktúrája tehető leginkább felelőssé az euróövezeti 

tagállamokban tapasztalható gazdasági recesszióért, alacsony inflációért és a strukturális 

munkanélküliségi magas rátájáért;  

G. mivel a GMU struktúrája is negatívan befolyásolta azokat a tagállamokat, ahol alacsony 

az adósság/GDP arány és a költségvetési hiány, ami hatalmas mértékben megnövelte a 

polgárok közötti jövedelmi egyenlőtlenséget, és az elmúlt évtizedekben a 

legalacsonyabb szintű köz- és magánberuházást eredményezett; 

1. megjegyzi, hogy – eltérően más fejlett gazdaságoktól – az euróövezet még nem volt 

képes újra elérni a válság előtti jövedelmi és GDP-szintet; hangsúlyozza, hogy a 
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makrogazdasági forgatókönyv továbbra is törékeny, és tartós stagnálással fenyeget; 

hangsúlyozza, hogy egyes tagállamokban az egy főre jutó GDP még mindig 

alacsonyabb, mint az euróövezethez való csatlakozás előtti legmagasabb érték; 

2. rámutat, hogy a GMU a kezdetek óta fenntarthatatlan makrogazdasági 

egyensúlyhiányokat és jövedelmi egyenlőtlenségeket okozott, súlyosbítva a tagállamok 

közötti makrogazdasági aszimmetriákat; hangsúlyozza, hogy a strukturális reformok 

egyes tagállamokban történő erőltetett végrehajtása tovább súlyosbította a már most is 

nehéz gazdasági és társadalmi helyzetet; 

3. hangsúlyozza, hogy az EU és az euró nem váltotta be a stabilitás, a növekedés, a jólét és 

a makroökonómiai és szociális konvergencia terén ígérteket; hangsúlyozza ezért, hogy 

be kell illeszteni a Szerződésekbe egy olyan hivatalos és demokratikus mechanizmust, 

amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok rendezett módon gyorsan és egyszerűen 

bármikor kilépjenek a GMU-ból és az egységes valutából; 

4. úgy véli, hogy az euróövezethez hasonlóan rögzített árfolyamrendszer a belső 

leértékelés mechanizmusa révén a tagállamok munkaerőpiacaira helyezi át a kiigazítás 

terheit, gyengítve a növekedési potenciált és csökkentve a béreket, és ugyanakkor 

növelve a munkanélküliséget és leépítve az ipari tevékenységet;  

5. rámutat, hogy struktúrája miatt a GMU hosszú távon nagy munkanélküliséget, inflációt 

és gyenge gazdasági növekedést követel meg a tagállamoktól; 

6. megkérdőjelezi azt az uniós retorikát, mely szerint a nagy államadósság és hiány felelős 

a jelenlegi gazdasági válságért, és rámutat, hogy a rendkívül nagy államadósság és 

költségvetési hiány egyszerű következmények – amint azt az EKB alelnöke, Vítor 

Constâncio és az IMF is elfogadja, és amit jeles tudósok és tudományos publikációk 

bizonyítanak – mivel a valódi ok a magánszféra adósságának magas szintje, és 

különösen a nagy külföldi adósságállomány, ami a GMU struktúrája miatt alakult ki; 

hangsúlyozza, hogy tekintettel a tagállamok stabilitását érintő potenciális veszélyekre és 

fenyegetésekre, hatékonyabban kell nyomon követni a magánszektor külső 

adósságállományának alakulását; 

7. megjegyzi, hogy a nemteljesítő hitelek egyes tagállamokban megfigyelhető tartósan 

magas aránya az EU és a trojka által diktált, az euróövezeti tagság miatt kialakult külső 

egyensúlyhiányok kiigazítását célzó katasztrofális gazdasági és költségvetési 

politikáknak tudható be, amelyek a belföldi kereslet megsemmisülését okozzák, és 

ennek következtében csődöket okoznak mind a magán-, mind az állami szektorban és 

nagy munkanélküliséghez vezetnek;  

8. úgy véli, hogy mivel a magánszféra szereplői vonakodnak pangó gazdasági 

környezetben befektetni, csak egy jelentős közberuházási terv állíthatja helyre a 

növekedést és a megfelelő beruházási szintet a tagállamokban; 

9. elutasítja a munkaerőpiaci jogszabályok rugalmassá tételére vonatkozó bizottsági 

ajánlásokat; rámutat, hogy amint az OECD foglalkoztatásvédelmi jogszabályokkal 

kapcsolatos mutatói jelzik, a nagy munkaerőpiaci rugalmasság alacsonyabb 

bérszintekkel és kevesebb szociális joggal jár együtt; 
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10. hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedést elsősorban állami beruházásokkal lehet 

helyreállítani és támogatni; megállapítja, hogy a GMU és a maastrichti szabályok által 

előírt költségvetési megszorítások miatt továbbra is fennáll egy elfogadhatatlan mértékű 

beruházási szakadék az euróövezetben; 

11. úgy véli, hogy a megfelelő mértékű nemzeti szintű állami beruházások lehetővé tennék 

a reálgazdaság, a foglalkoztatás és a kkv-k azonnali támogatását, és ezzel egyidejűleg 

megteremtenék a hosszú távú GDP-növekedés feltételeit; 

12. úgy véli, hogy a költségvetési és monetáris politikáknak teljes egészükben vissza kell 

térniük a tagállamokhoz annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket tudjanak 

végrehajtani a hosszú távú növekedés és a teljes foglalkoztatás előmozdítása érdekében; 

13. sajnálja, hogy az EU és a GMU intézményei túl nagy hangsúlyt helyeznek a 

költségvetési hiány és az államadósság csökkentésére, ami kedvezőtlenül hat a 

beruházásokra, a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre, és megakadályozza a 

tagállami gazdaságok fellendülését; 

14. hangsúlyozza, hogy az euróövezet gazdaságirányítása és a GMU szabályai rontották a 

tagállamok államháztartási helyzetét, elfojtották a gazdasági növekedést, növelték a 

munkanélküliséget és negatívan érintik a magán- és az államadósság fenntarthatóságát; 

15. elutasítja az Európai Bizottság által készített országspecifikus ajánlásokat a 

költségvetési, a monetáris és a foglalkoztatási politikák terén, hiszen azok mind 

kudarcot vallottak és alkalmatlannak bizonyultak; 

16. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak a nemzeti alkotmányokban rögzített demokratikus 

és szuverenitási elvek teljes mértékű tiszteletben tartásával nemzeti szinten kell 

végrehajtaniuk saját gazdasági, költségvetési és monetáris politikáikat anélkül, hogy az 

európai uniós intézmények korlátoznák őket; 

17. antidemokratikusnak és katasztrofálisnak tartja az európai Gazdasági és Monetáris Unió 

felépítését, valamint a tagállamok számára az uniós intézmények által kötelezővé tett 

strukturális reformokat és ajánlásokat; ezért elvárja az euróövezet rendezett formában 

történő haladéktalan felszámolását, ami lehetővé teszi, hogy az európai országok 

megfelelő egyensúlyt alakítsanak ki gazdasági, monetáris és fiskális politikák között,  a 

hosszú távú és stabil növekedés és a teljes foglalkoztatás elérése érdekében; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak, az eurócsoportnak, az EKB-nak és a tagállamok 

kormányainak és parlamentjeinek. 

Or. en 

 

 


