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Mietintö A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa 

2017/2279(INI) 

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8–0138/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta EU:ssa 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission seitsemännen kertomuksen taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ”Minun alueeni, minun Eurooppani, meidän 

tulevaisuutemme: Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 

käsittelevä kertomus” (COM(2017)0583, 9. lokakuuta 2017), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. toteaa, että unionin rahoituksella ei kyetä tarjoamaan tehokasta suojaa vuosien 2007–

2008 finanssikriisin kaltaisilta taloudellisilta shokeilta, koska siinä nojaudutaan kokoon 

perustuviin kriteereihin eikä makrotalouden perustekijöihin ja koska sen tarkoituksena 

on puuttua pikemminkin rakenteellisiin ongelmiin kuin lyhyen aikavälin ongelmiin; 

B. ottaa huomioon, että vaikka unionin varat on tarkoitettu välineeksi, jolla korjataan 

jäsenvaltioiden välistä epätasapainoa, ne ovat käytännössä tällaista epätasapainoa 

vahvistava mekanismi, sillä rahoitusta myönnettäessä sovelletaan yhteisrahoitus- ja 

ehdollisuusperiaatteita; toteaa, että tämän johdosta unionin rahoitus on erityisen 

salamyhkäinen mekanismi, jolla unioni valvoo jäsenvaltioiden menopolitiikkaa; 

1. toteaa jälleen, että maahanmuuttajien uudelleensijoittamista ei missään olosuhteissa 

voida pitää hyväksyttävänä ratkaisuna Euroopan väestörakenneongelmiin; 

2. toteaa, että säästötoimilla, yhteisen rahan käyttöönotolla ja perussopimuksissa 

määrätyillä taloudellisilla rajoituksilla on ollut vakautta horjuttava vaikutus 

jäsenvaltioiden ja euroalueen talouksiin ja ne ovat romahduttaneet kotimaisen 

kysynnän, pahentaneet työttömyyttä ja lisänneet merkittävästi sosiaalista epätasa-arvoa; 

3. toteaa, että unionin pitkä talous- ja finanssikriisi on paljastanut EU:n talouden 

ohjausjärjestelmän puutteet sekä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 

tehottomuuden, ja katsoo, että ohjausjakso edistää maakohtaisilla suosituksilla 
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epäsymmetrisen ja sattumanvaraisen lähestymistavan soveltamista talouden ohjausta ja 

hallintaa koskeviin sääntöihin; 

4. vastustaa voimakkaasti makrotaloudellisen ehdollisuuden mekanismia, joka saattaa 

koheesiorahoituksen riippuvaiseksi EU:n talouden ohjausta ja hallintaa koskevien 

sääntöjen noudattamisesta; 

5. painottaa, että ERI-rahastoja ei tulisi käyttää maahanmuuttajien vastaanottamisen 

rahoittamiseen; 

6. muistuttaa, että EU:n rahastojen tukikelpoisuussääntöjen hallinnollinen monimutkaisuus 

alentaa rahastojen käyttöastetta ja että kyseisiä sääntöjä on tärkeää yksinkertaistaa 

paikallisviranomaisten, pk-yritysten ja kaikkien muiden hankkeiden toteuttajien edun 

nimissä; 

7. toteaa, että koulutus, kaupunkipolitiikka, aluesuunnittelupolitiikka ja perhepolitiikka 

kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan ja että EU:n säännökset eivät saa 

rikkoa toissijaisuusperiaatetta; 

8. painottaa, että EU:n viestinnän rahoittamiseen myönnettävät määrärahat olisi 

ohjelmoitava kokonaan uudelleen EU:n rahastojen tosiasiallisen vaikutuksen 

maksimoimiseksi; 

9. tähdentää, että makroaluestrategioiden moninkertaistuminen saattaisi luonnostaan lisätä 

alueellisen hallinnon monimutkaisuutta ja pahentaa huonoa varainhoitoa, mistä 

kärsisivät EU:n rahoituksen saajat; 

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. en 

 

 


