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Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej 

2017/2279(INI) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0138/2018 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmacniania spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając 7. sprawozdanie Komisji z dnia 9 października 2017 r. w sprawie 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej pt. „Mój region, moja Europa, nasza 

przyszłość: siódme sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej” (COM(2017)0583), 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że ponieważ finansowanie unijne jest powiązane z kryteriami 

ilościowymi, a nie z podstawami makroekonomicznymi oraz że jego celem jest 

rozwiązywanie problemów strukturalnych, a nie problemów krótkoterminowych, nie 

jest ono w stanie zapewnić skutecznej ochrony przed niepożądanymi wstrząsami 

gospodarczymi, takimi jak te spowodowane przez kryzys finansowy w latach 2007–

2008; 

B. mając na uwadze, że finansowanie unijne, mimo iż zostało przewidziane jako 

instrument służący wyrównywaniu różnic między państwami członkowskimi, 

w praktyce pogłębia te różnice, ponieważ działa w oparciu o dwie zasady: 

współfinansowania i warunkowości; mając na uwadze, że fundusze unijne są 

wyjątkowo podstępnym mechanizmem sprawowania przez UE kontroli nad polityką 

wydatków państw członkowskich; 

1. ponownie podkreśla, że w żadnym wypadku relokacja imigrantów nie może być 

traktowana jako dopuszczalne rozwiązanie problemów demograficznych występujących 

w Europie; 

2. zauważa, że polityka oszczędnościowa, wprowadzenie wspólnej waluty i ograniczenia 

ekonomiczne narzucone przez traktaty miały destabilizujący wpływ na gospodarki 

państw członkowskich i strefę euro, gdyż spowodowały załamanie popytu krajowego, 

wzrost poziomu bezrobocia i gwałtowne pogłębienie nierówności społecznych; 
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3. zauważa, że długotrwały kryzys gospodarczy i finansowy w Europie uwydatnił 

ograniczenia unijnych ram zarządzania i nieskuteczność europejskiego semestru, który 

w zaleceniach dla poszczególnych krajów promuje asymetryczne i arbitralne podejście 

do przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego; 

4. zdecydowanie sprzeciwia się mechanizmowi warunkowości makroekonomicznej, który 

uzależnia finansowanie w ramach polityki spójności od przestrzegania unijnych 

przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego; 

5. podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne nie powinny być 

wykorzystywane do finansowania przyjmowania imigrantów; 

6. przypomina, że administracyjna złożoność zasad kwalifikowalności w odniesieniu do 

funduszy UE przyczynia się do ograniczenia ich stopnia absorpcji oraz że ważne jest 

uproszczenie tych przepisów w interesie władz lokalnych, MŚP i wszystkich innych 

promotorów projektów; 

7. uważa, że edukacja, polityka miejska, polityka planowania przestrzennego i polityka 

rodzinna podlegają wyłącznej kompetencji państw członkowskich oraz że żaden przepis 

prawa Unii nie może naruszać zasady pomocniczości; 

8. podkreśla, że należy dokonać pełnego przekształcenia programowania środków 

przeznaczanych na finansowanie komunikacji w Unii Europejskiej, aby w jak 

największym stopniu wykorzystać skuteczność wkładów unijnych funduszy; 

9. zaznacza, że powielanie strategii makroregionalnych może w naturalny sposób 

zwiększyć terytorialną złożoność procedur administracyjnych i doprowadzić do 

pogorszenia zarządzania budżetem ze szkodą dla beneficjentów funduszy UE; 

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji. 

Or. en 

 

 


