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Pozměňovací návrh  1 

Steeve Briois 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii 

2017/2279(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0138/2018 

Usnesení Evropského parlamentu o posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

v Evropské unii 

Evropský parlament, 

– s ohledem na 7. zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti s názvem 

„Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti“ (COM(2017)0583), 9. říjen 2017), 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že jelikož financování ze strany Unie závisí na parametrech 

vycházejících z velikosti a nikoli na základních makroekonomických ukazatelích a 

jelikož je určeno k řešení spíše strukturálních než krátkodobých problémů, nemůže 

nabídnout účinnou ochranu před hospodářskými otřesy, jako byly například otřesy 

způsobené finanční krizí v letech 2007–2008; 

B. vzhledem k tomu, že ačkoli financování ze strany Unie má sloužit jako nástroj pro 

odstranění nerovnováhy mezi členskými státy, v praxi tuto nerovnováhu zvyšuje, a to 

v tom smyslu, že rozdělování finančních prostředků je založeno na úzce spjatých 

zásadách spolufinancování a podmíněnosti; vzhledem k tomu, že financování ze strany 

Unie je mimořádně nečestný prostředek, pomocí kterého EU ovládá výdajové politiky 

členských států; 

1. opakuje, že relokaci přistěhovalců nelze za žádných okolností pokládat za přijatelné 

řešení demografických problémů Evropy; 

2. konstatuje, že úsporná opatření, prosazení jednotné měny a ekonomická omezení 

stanovená ve Smlouvách mají na hospodářství členských států a eurozónu 

destabilizující účinek a vedou ke zhroucení domácí poptávky, zvyšování 

nezaměstnanosti a dramatickému nárůstu sociálních rozdílů; 

3. konstatuje, že dlouhodobá hospodářská a finanční krize v Evropě upozornila na 

omezení rámce správy Evropské unie a na neúčinnost evropského semestru, který 
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prostřednictvím doporučení pro jednotlivé země prosazuje asymetrické a svévolné 

pojetí pravidel správy ekonomických záležitostí; 

4. důrazně odmítá mechanismus makroekonomické podmíněnosti, který vede k závislosti 

financování soudržnosti na dodržování pravidel stanovených pro správu ekonomických 

záležitostí EU; 

5. zdůrazňuje, že ESI fondy by neměly být používány k financování přijímání 

přistěhovalců;  

6. připomíná, že administrativní složitost kritérií způsobilosti pro fondy EU je jednou 

z příčin snižování míry jejich čerpání a že je důležité, aby tato pravidla byla v zájmu 

místních orgánů, MPS a všech ostatních předkladatelů projektů zjednodušena; 

7. domnívá se, že vzdělávání, městská politika, politika územního plánování a rodinná 

politika spadají do výlučné pravomoci členských států a že žádné legislativní ustanovení 

EU nemůže porušovat zásadu subsidiarity; 

8. zdůrazňuje, že s cílem maximalizovat efektivní přínos fondů EU by mělo být vyčlenění 

finančních prostředků na financování komunikace Evropské unie zcela nově 

naplánováno; 

9. poukazuje na to, že čím dál častější výskyt makroregionálních strategií by mohl 

přirozeně vést k jejich větší územní administrativní složitosti a zhoršovat špatné 

rozpočtové řízení na úkor příjemců prostředků z fondů EU; 

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

Or. en 

 

 


