
 

AM\1137833HU.docx  PE611.521v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2017 A8-0310/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

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 Európai Unió gazdasági fellendülése továbbra is gyenge, egyenetlen és 

nagyban olyan átmeneti tényezőktől függ, mint az EKB hagyományostól eltérő 

monetáris politikái;  

B. mivel a munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség az euróövezetben továbbra is a 

9%-os, illetve a 19%-os riasztóan magas szinten van, ami jóval magasabb, mint a válság 

előtti szint; mivel az EU-ban továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a 

munkanélküliség tekintetében, amely 3,5% és 22,8% között mozog; 

C. mivel az euróövezet legtöbb országában a nemzeti költségvetési politikákat éveken 

keresztül a megszorító intézkedések uralták, rendkívül káros gazdasági, politikai és 

társadalmi következményeket vonva maguk után, amelyek már az elején egyértelműen 

előreláthatóak voltak az egyenlőtlenségek, a szegénység és az ifjúsági munkanélküliség 

növekedése tekintetében;  

D. mivel egyes országokban a folyó fizetési mérleg többlete továbbra is messze 

meghaladja a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás által előírt, a 

GDP 6%-os riasztási küszöbét; 

E. mivel a Szerződés előírja az Unió számára a fenntartható fejlődés előmozdítását, 

amelynek célja a teljes foglalkoztatottság és a társadalmi haladás, illetve a gazdasági, 

társadalmi és regionális kohézió, valamint a tagállamok közötti szolidaritás 

előmozdítása; 

F. mivel a közös valuta bevezetésére készülve kierőltetett konvergenciát követően az 

euróövezetben növekedtek a strukturális különbségek és a tagállamok közötti 

egyenlőtlenségek, ami csökkentette az euróövezet gazdasági megrázkódtatásokkal 
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szembeni ellenálló képességét és felgyorsította mind az Unión belüli, mind pedig a főbb 

globális gazdaságok közötti eltérések növekedését; 

1. aggodalommal állapítja meg, hogy az európai gazdaság teljesítménye gyenge és lassú, a 

GDP-t stagnálás közeli állapot jellemzi, elfogadhatatlanul magas a munkanélküliség 

szintje és tartósan nagyok a makrogazdasági egyensúlytalanságok és a tagállamok 

közötti társadalmi-gazdasági eltérések; 

2. hangsúlyozza, hogy az egységes valuta és a Stabilitási és Növekedési Paktum 

szabályainak korlátai között a az euróövezet legtöbb országára erőltetett belső 

leértékelési folyamat és megszorító intézkedések hosszú távon visszavetették az egész 

euróövezet gazdaságát, ami a belső kereslet összeomlásához, a jövedelmek közötti 

egyenlőtlenségek növekedéséhez, illetve a szegénység és az ifjúsági munkanélküliség 

robbanásszerű növekedéséhez vezetett; 

3. sajnálattal állapítja meg, hogy a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere 

technokrata mechanizmusai révén a Bizottság által számos tagállamra erőltetett receptek 

továbbra is káros strukturális reformok és a nemzeti közkiadások szigorú 

megszorításának kombinációján alapulnak, ami nélkülözi a demokratikus legitimitást és 

semmifajta látható pozitív gazdasági vagy társadalmi haszonnal nem járt; 

4. rámutat, hogy a nemzeti munkaerőpiacok liberalizálását célzó strukturális reformok 

eredménye az ifjúsági munkanélküliség és a munkahelyek bizonytalanságának 

növekedése lett, tovább súlyosbítva a megszorító politikák már amúgy sem fenntartható 

gazdasági, társadalmi költségeit és emberi következményeit; hangsúlyozza, hogy 

sürgető szükség van a teljes, minőségi foglalkoztatottság és a valamennyi európai 

polgár számára megvalósuló tisztességes életszínvonal elérését célzó intézkedésekre és 

közberuházásokra;  

5. kiemeli, hogy a Bizottság Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA) épülő 

beruházási stratégiája és a Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő rugalmassági 

záradék használata nem bizonyult valódi pozitív és jelentős költségvetési ösztönzőnek 

az uniós tagállamokban, illetve nem hidalta át a beruházási szakadékot az Unióban; 

különösen sajnálja, hogy az ESBA olyan, jelentős környezeti hatással járó, nagyszabású 

infrastrukturális projekteket helyez előtérbe, amelyek nem rendelkeznek valódi 

hozzáadott gazdasági és társadalmi értékkel; 

6. sajnálattal állapítja meg, hogy az euróövezetben a hiány drasztikus és folyamatos 

csökkentése néhány tagállamban egyre magasabb államadósságot eredményez, ami a 

megszorító intézkedéseknek az államháztartás fenntarthatóságára kifejtett 

kontraproduktív hatását tükrözi; 

7. emlékeztet arra, hogy az egységes valuta az egy kaptafára szabott monetáris politikával 

kombinálva, azáltal, hogy nem teszi lehetővé az árfolyam-ingadozás révén történő gyors 

kiigazításokat, arra kényszerítette a gyengébb gazdaságokat, hogy fájdalmas belső 

leértékelési folyamat és megszorítások, valamint a hazai bérek és árak megnyirbálásán 

keresztül állítsa helyre a külső versenyképességet; sajnálattal állapítja meg, hogy e 

folyamat elhúzódó válsághoz, rekordmagas munkanélküliséghez és a jövedelmek 

közötti egyenlőtlenségek növekedéséhez vezetett; megállapítja, hogy az egységes 
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valutának a központi, illetve periférikus országokra gyakorolt aszimmetrikus hatása 

tovább növelte a makrogazdasági egyensúlytalanságokat és a központi, illetve 

periférikus tagállamok közötti eltéréseket; 

8. úgy véli, hogy ebben a riasztó gazdasági és társadalmi helyzetben, különösen az 

euróövezet perifériáján, anticiklikus gazdaságpolitikákra és nemzeti szintű 

közberuházásokra irányuló valódi tervre van szükség a belső kereslet és a foglalkoztatás 

fellendítése érdekében; úgy véli, hogy e célból radikálisan felül kell vizsgálni a 

költségvetési szabályokat, amelyek szükségtelenül korlátozzák a tagállamok 

költségvetési kapacitását, és az állami termelő beruházásokat nem kellene figyelembe 

venni a költségvetési hiány kiszámításakor, továbbá el kell ismerni, hogy a 

tagállamoknak szuverén joguk van gazdaságuk és népességük sajátosságainak és 

igényeinek megfelelő autonóm politikák végrehajtására;  

9. ezzel kapcsolatban felhívja a tagállamokat, hogy ellenezzék a költségvetési paktumnak 

az európai uniós jogi keretbe történő belefoglalását, és kéri a tagállamokat e paktum 

hatályon kívül helyezésére; hangsúlyozza továbbá, hogy sürgősen szükség van az uniós 

gazdasági kormányzásra vonatkozó szabályok átfogó felülvizsgálatára annak érdekében, 

hogy az állami beruházások mentesüljenek a költségvetési szabályok alól, valamint az 

anticiklikus gazdaságpolitikák és a gazdasági fellendülés lehetővé tétele érdekében; 

10. rámutat, hogy a nemteljesítő hitelek egyes tagállamokban tartósan magas aránya 

egyenes következménye az összesített kereslet összeomlását, a háztartások bevételeinek 

erodálását és a munkanélküliséget eredményező hibás gazdaságpolitikáknak; ezzel 

kapcsolatban megjegyzi, hogy a hitelkockázatokkal foglalkozó uniós felügyeleti 

hatóságra helyezett hangsúly éles ellentétben áll a bankok származtatott termékeknek és 

egyéb átláthatatlan értékpapíroknak való kitettségére irányuló figyelem hiányával, 

miközben ez utóbbi nagyobb kockázatot jelent a pénzügyi szektor stabilitására nézve, 

mint a családoknak és kkv-knak juttatott hitelek; úgy véli, hogy az uniós 

bankfelügyeletek aszimmetrikus megközelítése jelentősen torzítja a versenyt az 

euróövezet központi, illetve periférikus országainak nemzeti bankrendszerei között;  

11. emlékeztet arra, hogy a monetáris politika nagyban hatástalan a válságot követő 

időszakban, illetve a lanyha gazdasági fellendülés szakaszában, mint ahogy azt az EKB 

által ez idáig végrehajtott rendkívüli szakpolitikai intézkedések jelentéktelen hatása is 

bizonyítja; 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; aggodalommal állapítja 

meg, hogy ez a példátlan összegű likviditás idővel negatív másodlagos hatásokkal jár az 

európai gazdaságra és a pénzügyi stabilitásra nézve, a növekvő egyenlőtlenségek és a 

kialakuló eszközbuborékok tekintetében;  

12. helyteleníti, hogy a Bizottság önkényesen és saját belátása szerint alkalmazza a 

gazdasági kormányzásra vonatkozó szabályokat; ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy 

a Bizottság soha sem alkalmazta a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 

eljárás keretében rendelkezésre álló eszközöket az olyan, nagy és tartós 

folyófizetésimérleg-többlet kialakulásának megelőzésére, amely kedvezőtlen hatással 

van az euróövezet működésére és megakadályozza az országok közötti egyensúly 
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helyreállítását; aggodalommal állapítja meg, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás keretében a Bizottság által 2017-ben végzett részletes 

vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy nincs ok a makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás tekintetében magasabb fokozat érvényesítésére;  

13. hangsúlyozza, hogy az euróövezeten belüli nagyfokú egyenlőtlenségek enyhítése és az 

euróövezet fenntarthatósága érdekében olyan, komoly stabilizációs mechanizmusokra 

és a tagállamok közötti kompenzációs mechanizmusok bevezetésére van szükség, 

amelyek pénzügyi transzfert írnának elő a nagyfokú többlettel rendelkező tagállamokból 

a gazdasági nehézségekkel küzdő tagállamok támogatására; 

14. úgy véli azonban, hogy az ilyen mechanizmusokra vonatkozó politikai megállapodás 

hiányában a monetáris uniótól való eltérés jelenti az egyetlen lehetséges megoldást a 

meggyengített versenyképesség helyreállításához és képezi a tartós fellendülés lényeges 

feltételét; úgy véli e tekintetben, hogy sürgősen be kell vezetni egy demokratikus 

eljárást, amely felmondásra, illetve kívülmaradásra vonatkozó, megfelelő klauzula 

alapján lehetővé tenné a tagállamok számára annak eldöntését, hogy kilépnek-e a 

monetáris unióból vagy azon kívül maradnak-e; 

15. komoly aggodalmának ad hangot a monetáris unió megerősítésére vonatkozó, jelenleg 

tárgyalt javaslatok miatt, amelyek strukturális reformok és költségvetési konszolidáció 

bevezetésén alapulnak a deficittel küzdő országokban; úgy véli, hogy a nemzeti 

gazdasági szuverenitás további megnyirbálása csak súlyosbítaná a gazdasági, politikai 

és társadalmi problémákat, és nem nyújtana valódi megoldást az euróövezet 

stabilitására; ezzel kapcsolatban a GMU struktúrájának és a gazdasági kormányzás 

keretének radikális, a tagállamok közötti szoros együttműködésen, illetve a nemzeti 

szuverenitás és a szolidaritás elvének tiszteletén alapuló felülvizsgálatát szorgalmazza;  

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a 

Bizottságnak, a Tanácsnak, az eurócsoportnak, az Európai Központi Banknak, valamint 

a tagállamok parlamentjeinek. 

Or. en 

 

 


