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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0123/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse tugevdamise kohta ELis 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 9. oktoobri 2017. aasta 7. aruannet majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta „Minu piirkond, minu 

Euroopa, meie tulevik: majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

käsitlev seitsmes aruanne“ (COM(2017)0583), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et liidu rahastamine ei kaitse tulemuslikult niisuguste majanduslike 

vapustuste eest nagu see, mille vallandas aastate 2007–2008 finantskriis, kuna liidu 

rahastamine on makroökonoomiliste näitajate asemel seotud suurust kajastavate 

näitajatega ning mõeldud mitte lühiajaliste, vaid pigem struktuursete probleemide 

lahendamiseks; 

B. arvestades, et liidu rahastamine, mis kavade kohaselt peaks aitama vähendada 

liikmesriikide vahelist tasakaalustamatust, tegelikult suurendab seda, kuna rahastamise 

kaheks aluseks on tingimuslikkus ja kaasrahastamine; arvestades, et seetõttu kujutab 

liidu rahastamine endast eriti salakavalat vahendit, mille abil EL teostab kontrolli 

liikmesriikide kulupoliitika üle; 

1. kordab, et mitte mingis olukorras ei saa sisserändajate ümberpaigutamist pidada 

Euroopa demograafiliste probleemide vastuvõetavaks lahenduseks; 

2. märgib, et kokkuhoiumeetmed, ühisraha kasutuselevõtmine ja ELi aluslepingutega 

kehtestatud majanduslikud piirangud on mõjunud liikmesriikide majandusele ja 

euroalale destabiliseerivalt, põhjustades sisenõudluse kokkuvarisemise, suureneva 

töötuse ja sotsiaalsete pingete plahvatusliku kasvu; 

3. märgib, et pikk majandus- ja finantskriis tõi esile ELi juhtimisraamistiku piirangud ja 

ebatõhusalt toimiva Euroopa poolaasta, mis riigipõhiste soovituste põhjal soodustab 
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majanduse juhtimise eeskirjade asümmeetrilist ja meelevaldset käsitlemist; 

4. väljendab tugevat vastuseisu makromajanduslike tingimuste mehhanismile, mis muudab 

ühtekuuluvuspoliitika rahastamise sõltuvaks ELi majanduse juhtimise eeskirjade 

järgimisest; 

5. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ei tohiks kasutada selleks, et 

rahastada sisserändajate vastuvõtmist; 

6. tuletab meelde, et ELi fondide rahastamiskõlblikkuse eeskirjade halduslik keerukus 

põhjustab nende kasutusmäära vähenemist ning et on oluline neid eeskirju kohalike 

omavalitsuste, VKEde jt projektide elluviijate huvides lihtsustada; 

7. on seisukohal, et hariduse, linnaarengu, territoriaalse planeerimise ja perepoliitika 

kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse ning et ükski ELi õigusakt ei saa väärata 

subsidiaarsuse põhimõtet; 

8. rõhutab, et Euroopa Liidu teavitustegevuse rahastamiseks eraldatud summad tuleks ELi 

vahendite tulemusliku mõju maksimeerimiseks täielikult ümber programmeerida; 

9. juhib tähelepanu asjaolule, et makropiirkondlike strateegiate mitmekordistamine võib 

olemuslikult süvendada piirkondlikku halduskeerukust ja suurendada eelarve 

väärkasutust ELi vahendite saajate arvel; 

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

Or. en 

 

 


