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It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-UE 

2017/2279(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0138/2018 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali fl-UE 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra s-seba' rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali bit-titolu "Ir-Reġjun tiegħi, L-Ewropa tiegħi, Il-Futur tagħna: Is-Seba' 

Rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" (COM(2017)0583, id-

9 ta' Ottubru 2017), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi l-finanzjament tal-Unjoni, peress li huwa marbut ma' parametri bbażati fuq id-daqs 

u mhux ma' elementi fundamentali makroekonomiċi, u peress li huwa mfassal biex 

jindirizza l-problemi strutturali li mhumiex fuq terminu qasir, ma jistax joffri 

protezzjoni effettiva kontra x-xokkijiet ekonomiċi, bħal dawk skattati mill-kriżi 

finanzjarja tal-2007-2008; 

B. billi l-finanzjament tal-Unjoni, għalkemm maħsub bħala strument li jikkumpensa l-

iżbilanċi bejn l-Istati Membri, fil-prattika jkabbar dawn l-iżbilanċi, peress li l-provvista 

ta' finanzjament hija bbażata fuq il-prinċipji doppji tal-kofinanzjament u l-

kondizzjonalità; billi, bl-istess mod, il-finanzjament tal-Unjoni huwa mezz 

partikolarment qarrieqi biex l-UE teżerċità kontroll fuq il-politiki ta' nfiq tal-Istati 

Membri; 

1. Itenni li taħt l-ebda ċirkostanza ma tista' r-rilokazzjoni tal-immigranti titqies bħala 

soluzzjoni aċċettabbli għall-problemi demografiċi mġarrba fl-Ewropa; 

2. Jinnota li l-miżuri ta' awsterità, l-impożizzjoni tal-munita unika u r-restrizzjonijiet 

ekonomiċi imposti mit-Trattati kellhom effett destabilizzanti fuq l-ekonomiji tal-Istati 

Membri u ż-żona tal-euro, u kkawżaw kollass fid-domanda interna, żieda fil-livelli tal-

qgħad u splużjoni ta' inugwaljanzi soċjali; 

3. Jinnota li l-kriżi ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa enfasizzat il-limitazzjonijiet tal-
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qafas ta' governanza tal-Unjoni Ewropea u l-ineffiċjenza tas-Semestru Ewropew, li, 

permezz tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, jiffavorixxi approċċ asimetriku 

u arbitrarju għar-regoli dwar il-governanza ekonomika; 

4. Jopponi bil-qawwa l-mekkaniżmu tal-kundizzjonalità makroekonomika li jagħmel il-

finanzjament ta' koeżjoni dipendenti fuq il-konformità mar-regoli tal-governanza 

ekonomika tal-UE; 

5. Jenfasizza li l-Fondi SIE ma għandhomx jintużaw biex jiffinanzjaw l-akkoljenza tal-

immigranti; 

6. Ifakkar li l-kumplessità amministrattiva tar-regoli tal-eliġibilità għall-fondi tal-UE 

tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-rata tal-assorbiment tagħhom u li huwa importanti li 

dawn ir-regoli jiġu simplifikati fl-interessi tal-awtoritajiet lokali, l-SMEs u l-promoturi 

tal-proġetti l-oħrajn kollha; 

7. Iqis li l-edukazzjoni, il-politika urbana, il-politika tal-ġestjoni territorjali u l-politika tal-

familja jaqgħu fil-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri u li l-ebda dispożizzjoni 

leġiżlattiva tal-UE ma tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà; 

8. Jenfasizza li l-ammonti allokati għall-finanzjament tal-komunikazzjoni tal-Unjoni 

Ewropea għandhom jiġu kompletament riprogrammati sabiex tiġi massimizzata l-

kontribuzzjoni effettiva tal-fondi tal-UE; 

9. Jirrimarka li l-multiplikazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tista' naturalment issaħħaħ 

il-kumplessità amministrattiva territorjali u tiggrava l-ġestjoni baġitarja ħażina għad-

detriment tal-benefiċjarji tal-fondi tal-UE; 

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 

Or. en 

 

 


