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Schriftelijke verklaring over de noodzaak om de euro op te geven en de nationale 
munten opnieuw in te voeren

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de ware oorzaak van de eurocrisis ligt in de meedogenloze stijging van de 
buitenlandse schuld van de helft van de landen van de eurozone;

B. overwegende dat de maatregelen van de regeringen om de eenheidsmunt te handhaven een 
strategie blijkt te zijn die een versmachtende impact heeft op de economie van de lidstaten;

C. overwegende dat een dialoog op gang moet komen waarin ernstig wordt nagedacht over het 
opgeven van de eenheidsmunt;

1. verzoekt de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten voorstellen te doen om:

– in elk land van de eurozone opnieuw de nationale munt in te voeren, waarbij een 
bestaande euro wordt geruild tegen een bepaalde eenheid van de nationale munt,

– in gezamenlijk overleg de monetaire pariteiten van de nieuwe nationale munten vast te 
stellen teneinde opnieuw normale wisselomstandigheden te creëren,

– de lidstaten aan te moedigen om op het moment van de overschakeling de prijzen van 
goederen en diensten en de waarde van de tegoeden op de bankrekeningen 
ongewijzigd te laten,

– een wet in te voeren naar het voorbeeld van de Amerikaanse "Glass-Steagull"-wet, die                                                                                                                
voorziet in de scheiding van spaarbanken en investeringsbanken;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten, alsook aan de 
betrokken nationale, regionale en lokale overheden.


