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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o opětovném projednání dluhů1

1. Prudký nárůst veřejného dluhu v několika členských státech neoddělitelně souvisí s:

a) asymetrickými dopady integračního procesu, včetně společného trhu, společných 
politik a hospodářské a měnové unie;

b) veřejnými zásahy s cílem řešit problémy bank po vypuknutí finanční krize v letech 
2007–2008;

c) spekulativními útoky na státní dluhy, zejména ze strany okrajových zemí, počátkem 
roku 2010.

2. Míra veřejného zadlužení a obsluha dluhu v některých členských státech je jednoznačně 
neudržitelná a výrazně omezuje investice, růst a schopnost státu řádně financovat své 
sociální funkce, jako je zdravotnictví, vzdělávání a sociální zabezpečení.

3. Ustanovení Smlouvy o fiskální stabilitě (prosazující značné a stabilní primární rozpočtové 
přebytky) jsou nerealistická a z hospodářského i sociálního hlediska škodlivá. Důrazně se 
tedy doporučuje uspořádání mezivládní konference za účelem projednání zrušení Smlouvy 
o fiskální stabilitě.

4. Orgány EU se vyzývají, aby zahájily a podpořily proces opětovného projednání veřejného 
dluhu v nejzadluženějších zemích s cílem podstatně snížit jeho úroveň a roční poplatky a 
snížit je na udržitelnou úroveň, čímž by se obsluha dluhu uvedla do souladu 
s hospodářským a sociálním rozvojem.

5. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


