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Marc Joulaud 

Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU 

2017/2279(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0138/2018 

Resolutie van het Europees Parlement over versterking van de economische, sociale en 

territoriale cohesie in de EU 

Het Europees Parlement, 

– gezien het zevende verslag van de Commissie inzake de versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie, getiteld "Mijn regio, mijn Europa, onze 

toekomst: het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie" 

(COM(2017)0583) van 9 oktober 2017, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. wijst erop dat financiering door de Unie, aangezien deze uitsluitend gekoppeld is aan 

dimensionele parameters en niet aan macro-economische basisgegevens en omdat deze 

een structureel en geen conjunctureel karakter heeft, onvoldoende bescherming biedt 

tegen negatieve schokken als degene die het gevolg waren van de financiële crisis van 

2007-2008; 

B. merkt op dat financiering door de Unie weliswaar is bedoeld als instrument om de 

onevenwichtigheden tussen de lidstaten te compenseren, maar in de praktijk de 

onevenwichtigheden vergroot, omdat een beroep wordt gedaan op de twee beginselen 

van medefinanciering en conditionaliteit; overwegende dat financiering door de Unie op 

die manier een bijzonder slinks mechanisme is waarmee de EU het uitgavenbeleid van 

de lidstaten controleert; 

1. herhaalt dat de herplaatsing van immigranten in geen geval mag worden beschouwd als 

een aanvaardbare oplossing voor de demografische problemen in Europa; 

2. merkt op dat de bezuinigingsmaatregelen, de invoering van de eenheidsmunt en de 

economische beperkingen die voortvloeien uit de Verdragen een destabiliserend effect 

op de economieën van de lidstaten en de eurozone hebben gehad, en hebben geleid tot 

het instorten van de binnenlandse vraag, een stijging van de werkloosheid en een 

enorme toename van de sociale ongelijkheid; 
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3. merkt op dat de lange economische en financiële crisis in Europa de beperkingen van 

het bestuurskader van de EU heeft blootgelegd, alsook de inefficiëntie van het Europees 

semester, dat door middel van landspecifieke aanbevelingen een asymmetrische en 

arbitraire benadering van de regels voor economisch bestuur bevordert; 

4. is sterkt gekant tegen het mechanisme van macro-economische conditionaliteit, dat 

cohesiesteun afhankelijk maakt van naleving van de EU-regels voor economische 

governance; 

5. benadrukt dat de ESI-fondsen niet mogen worden gebruikt om de opvang van 

immigranten te financieren; 

6. herinnert eraan dat de administratieve complexiteit van de regels voor toegang tot EU-

financiering bijdraagt tot een lager absorptiepercentage en dat het belangrijk is deze 

regels te vereenvoudigen ten behoeve van de lokale overheden, het mkb en alle andere 

projectontwikkelaars; 

7. is van mening dat onderwijs, stedelijk beleid, ruimtelijke ordening en gezinsbeleid 

onder de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat geen enkele bepaling in 

de EU-wetgeving in strijd mag zijn met het subsidiariteitsbeginsel; 

8. benadrukt dat de bedragen die voor de financiering van de mededeling van de EU zijn 

uitgetrokken, volledig moeten worden geherprogrammeerd om de effectieve bijdrage 

van de EU-middelen te maximaliseren; 

9. wijst erop dat de wildgroei aan macroregionale strategieën de territoriale 

bestuurscomplexiteit als vanzelf zou kunnen vergroten en het wanbeheer van de 

begroting zou kunnen verergeren, ten nadele van de begunstigden van EU-middelen; 

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

Or. en 

 

 


