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Raport A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE 

2017/2279(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0138/2018 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la consolidarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale în UE 

Parlamentul European, 

– având în vedere cel de-al 7-lea raport al Comisiei referitor la coeziunea economică, 

socială și teritorială intitulat „Regiunea mea, Europa mea, Viitorul nostru: Cel de al 7-

lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială” (COM(2017)0583) din 9 

octombrie 2017, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât finanțarea Uniunii este legată de parametri dimensionali și nu de fundamente 

macroeconomice și este menită să răspundă la probleme structurale și nu conjuncturale, 

aceasta nu poate oferi o protecție eficientă împotriva șocurilor economice, precum cele 

provocate de criza financiară din 2007-2008; 

B. întrucât finanțarea Uniunii, deși este concepută ca un instrument care să compenseze 

dezechilibrele dintre statele membre, reprezintă, în practică, un mecanism care 

amplifică aceste dezechilibre deoarece este acordată pe baza principiului de cofinanțare 

și a principiului condiționalității, prin urmare, finanțarea Uniunii reprezintă un 

mecanism deloc transparent de control din partea UE a politicilor în materie de 

cheltuieli ale statelor membre; 

1. reiterează faptul că în niciun caz relocarea migranților nu poate fi considerată ca fiind o 

soluție acceptabilă pentru problemele demografice din Europa; 

2. observă că măsurile de austeritate, impunerea monedei unice și constrângerile 

economice impuse de tratatele europene au avut un efect destabilizator asupra 

economiei statelor membre și a zonei euro, provocând prăbușirea cererii interne, 

creșterea nivelului șomajului și o explozie a tensiunilor sociale; 

3. subliniază că lunga criză economică și financiară cu care s-a confruntat Europa a scos în 

evidență limitările cadrului de guvernanță al Uniunii Europene și ineficacitatea 
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semestrului european care, prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei țări, 

promovează o abordare asimetrică și arbitrară a normelor privind guvernanța 

economică; 

4. se opune cu fermitate mecanismului condiționalității macroeconomice, ceea ce face ca 

fondurile de coeziune să depindă de respectarea normelor de guvernanță economică ale 

UE; 

5. subliniază că fondurile ESI nu ar trebui utilizate pentru a finanța primirea imigranților; 

6. reamintește că complexitatea administrativă a normelor de eligibilitate pentru fondurile 

UE contribuie la reducerea ratei de absorbție a acestora și că este important să se 

simplifice aceste norme în interesul autorităților locale, al IMM-urilor și al tuturor 

celorlalți promotori de proiecte; 

7. consideră că educația, politica urbană, politica de amenajare a teritoriului și politica în 

domeniul familiei țin de competența exclusivă a statelor membre și că nicio dispoziție 

legislativă a UE nu poate încălca principiul subsidiarității; 

8. subliniază că sumele alocate finanțării comunicării Uniunii Europene ar trebui să fie 

reprogramate integral pentru a maximiza eficacitatea contribuției fondurilor UE; 

9. subliniază că înmulțirea unor strategii macroregionale ar putea agrava în mod natural 

complexitatea administrativă teritorială și deteriora administrarea bugetară defectuoasă 

în detrimentul beneficiarilor de fonduri europene; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

Or. en 

 

 


