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Έκθεση A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

2017/2279(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0138/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την 7η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφέρειά μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας: 7η έκθεση 

για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», της 9ης Οκτωβρίου 2017 

(COM(2017)0583), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή η χρηματοδότηση της Ένωσης συνδέεται με 

παραμέτρους μεγέθους και όχι με θεμελιώδεις μακροοικονομικές παραμέτρους και έχει 

σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει προβλήματα διαρθρωτικού και όχι συγκυριακού 

χαρακτήρα, δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική προστασία από οικονομικούς 

κλυδωνισμούς, όπως εκείνοι που εκδηλώθηκαν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης της περιόδου 2007-2008· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι τα ταμεία της Ένωσης σχεδιάστηκαν ως μέσο για 

την αντιστάθμιση των ανισορροπιών μεταξύ των κρατών μελών, στην πράξη αποτελούν 

μηχανισμό για την ενίσχυση των εν λόγω ανισορροπιών, καθώς η χρηματοδότηση 

θεμελιώνεται στις αλληλένδετες αρχές της συγχρηματοδότησης και της αιρεσιμότητας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα ταμεία αποτελούν έναν ιδιαιτέρως ύπουλο 

μηχανισμό με τον οποίο η ΕΕ ασκεί έλεγχο στις πολιτικές δαπανών των κρατών μελών· 

1. επαναλαμβάνει ότι η μετεγκατάσταση των μεταναστών δεν μπορεί, σε καμία 

περίπτωση, να θεωρηθεί αποδεκτή λύση για τα δημογραφικά προβλήματα που 

απαντώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

2. επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας, η επιβολή του ενιαίου νομίσματος και οι 

οικονομικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί βάσει των Συνθηκών της ΕΕ είχαν 

αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών και της ζώνης του 

ευρώ, προκαλώντας την κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης, την αύξηση των 

επιπέδων ανεργίας και τη δραματική αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων· 
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3. επισημαίνει ότι η μακροχρόνια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη 

κατέδειξε τους περιορισμούς του πλαισίου διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την αναποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο προωθεί, μέσω 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων, μια ασύμμετρη και αυθαίρετη προσέγγιση των κανόνων 

για την οικονομική διακυβέρνηση· 

4. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του ως προς τον μηχανισμό μακροοικονομικής 

αιρεσιμότητας, λόγω του οποίου η χρηματοδότηση για τη συνοχή εξαρτάται από τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· 

5. τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της 

υποδοχής των μεταναστών· 

6. υπενθυμίζει ότι η διοικητική πολυπλοκότητα των κανόνων επιλεξιμότητας για τα 

κονδύλια της ΕΕ συμβάλλει στη μείωση του ποσοστού απορρόφησής τους και ότι είναι 

σημαντικό να απλοποιηθούν οι κανόνες αυτοί προς το συμφέρον των τοπικών αρχών, 

των ΜΜΕ και όλων των άλλων φορέων υλοποίησης έργων· 

7. θεωρεί ότι η εκπαίδευση, η πολεοδομική πολιτική, η πολιτική χωροθέτησης και η 

οικογενειακή πολιτική εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών 

και ότι ουδεμία νομοθετική διάταξη της Ένωσης μπορεί να παραβιάσει την αρχή της 

επικουρικότητας· 

8. τονίζει ότι τα ποσά που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της επικοινωνίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανασχεδιαστούν πλήρως, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της συμβολής των κονδυλίων της ΕΕ· 

9. επισημαίνει ότι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 

είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την εδαφική διοικητική πολυπλοκότητα 

και να επιδεινώσει την πλημμελή δημοσιονομική διαχείριση εις βάρος των δικαιούχων 

των κονδυλίων της ΕΕ· 

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. en 

 

 


