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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 3) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0138/2018 

Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i Den Europæiske Union 

Europa-Parlamentet 

– der henviser til Kommissionens syvende rapport om økonomisk, social og territorial 

samhørighed med titlen "Min region, mit Europa, vores fremtid: Den syvende rapport 

om økonomisk, social og territorial samhørighed" (COM(2017)0583 af 9. oktober 

2017), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at EU-finansiering, eftersom den er knyttet til størrelsesbaserede 

parametre og ikke det makroøkonomiske grundlag, og eftersom den er udformet til at 

afhjælpe strukturelle snarere end kortsigtede problemer, ikke kan yde effektiv 

beskyttelse mod økonomiske chok såsom dem, der blev udløst af den finansielle krise i 

2007-2008; 

B. der henviser til, at EU-finansiering, skønt den er tænkt som et redskab til at udligne 

ubalancerne mellem medlemsstaterne, i realiteten forstærker disse ubalancer, hvilket 

skyldes anvendelsen af de to principper om medfinansiering og krydsoverensstemmelse; 

der henviser til, at EU-støtte er en særlig fordækt måde, hvorpå EU udøver kontrol med 

medlemsstaternes politikker og udgifter; 

1. gentager, at omfordeling af immigranter under ingen omstændigheder kan betragtes som 

en acceptabel løsning på de demografiske problemer i Europa; 

2. konstaterer, at spareforanstaltningerne, indførelsen af den fælles valuta og de 

økonomiske begrænsninger, som er pålagt i henhold til traktaterne, har haft en 

destabiliserende virkning på medlemsstaternes og euroområdets økonomier, idet de har 

forårsaget et sammenbrud i den indenlandske efterspørgsel, øget arbejdsløshed og 

medført en eksplosiv stigning i de sociale uligheder; 

3. konstaterer, at den langvarige økonomiske og finansielle krise i Europa har fremhævet 
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begrænsningerne i Den Europæiske Unions ramme for økonomisk styring og den 

manglende effektivitet af det europæiske semester, som gennem landespecifikke 

henstillinger fremmer en asymmetrisk og vilkårlig tilgang til reglerne om økonomisk 

styring; 

4. er stærk modstander af den makroøkonomiske konditionalitet, der gør finansieringen af 

samhørighedspolitikken afhængig af, at EU-reglerne for økonomisk forvaltning 

overholdes; 

5. understreger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde ikke bør anvendes til 

finansiering af modtagelse af immigranter; 

6. minder om, at den administrative kompleksitet i de nuværende regler for 

støtteberettigelse til EU-midler bidrager til at mindske deres udnyttelsesgrad, og at det 

er vigtigt at forenkle reglerne til gavn for lokale myndigheder, SMV'er og alle andre 

projektledere; 

7. mener, at uddannelse, bypolitik, fysisk planlægningspolitik og familiepolitik henhører 

under medlemsstaternes enekompetence, og at ingen EU-retlig bestemmelse kan 

overtræde nærhedsprincippet; 

8. understreger, at de beløb, der afsættes til finansiering af Den Europæiske Unions 

kommunikation, bør omprogrammeres fuldt ud for at maksimere EU-midlernes reelle 

bidrag; 

9. påpeger, at mangedoblingen af de makroregionale strategier kan afstedkomme en 

naturlig styrkelse af den territoriale administrative kompleksitet og forværre den dårlig 

budgetførelse til skade for modtagerne af EU-midler; 

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

Or. en 

 

 


