
 

AM\1150887SK.docx  PE618.439v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

13.4.2018 A8-0138/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Steeve Briois 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ 

2017/2279(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0138/2018 

Uznesenie Európskeho parlamentu o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti v EÚ 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na siedmu správu Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 

s názvom Môj región, moja Európa, naša budúcnosť: Siedma správa o hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti (COM(2017)0583, 9. októbra 2017), 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže financovanie Únie, vzhľadom na to, že je prepojené s parametrami na základe 

veľkosti, a nie s makroekonomickými ukazovateľmi, a vzhľadom na to, že je navrhnuté 

s cieľom riešiť štrukturálne, a nie krátkodobé problémy, nemôže ponúknuť účinnú 

ochranu proti hospodárskym šokom, ako boli tie, ktoré vyvolala finančná kríza v rokoch 

2007 – 2008; 

B. keďže financovanie Únie, hoci má vyrovnávať nerovnováhu medzi členskými štátmi, 

v praxi túto nerovnováhu zväčšuje tým, že poskytnutie financovania je založené na 

dvojitej zásade spolufinancovania a podmienenosti; keďže financovanie Únie je preto 

obzvlášť nečestným prostriedkom, prostredníctvom ktorého EÚ vykonáva kontrolu 

nad výdavkovými politikami členských štátov; 

1. opätovne pripomína, že presun imigrantov za žiadnych okolností nemožno považovať 

za prijateľné riešenie demografických problémov v Európe; 

2. konštatuje, že úsporné opatrenia, zavedenie jednotnej meny a hospodárske obmedzenia 

ustanovené v zmluvách majú destabilizačný vplyv na hospodárstvo členských štátov a 

eurozóny, čo vedie ku kolapsu domáceho dopytu, rastúcim mieram nezamestnanosti a 

prudkému nárastu sociálnych nerovností; 

3. konštatuje, že dlhodobá hospodárska a finančná kríza v Európe upozornila na 

obmedzenie rámca EÚ pre správu hospodárskych záležitostí a na neúčinnosť 

európskeho semestra, ktorý formou odporúčaní pre jednotlivé krajiny podporuje 
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asymetrický a subjektívny prístup k pravidlám správy hospodárskych záležitostí;  

4. dôrazne odmieta mechanizmus makroekonomickej podmienenosti, ktorý vedie k 

závislosti financovania súdržnosti na dodržiavaní pravidiel stanovených pre správu 

hospodárskych záležitostí EÚ; 

5. zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy by sa nemali používať na 

financovanie prijímania prisťahovalcov; 

6. pripomína, že administratívna zložitosť pravidiel oprávnenosti v prípade fondov EÚ 

prispieva k znižovaniu miery ich čerpania a že je dôležité zjednodušiť tieto pravidlá v 

záujme miestnych samospráv, MSP a všetkých ostatných predkladateľov projektov; 

7. domnieva sa, že vzdelávanie, politika rozvoja miest, politika priestorového plánovania a 

rodinná politika patria do výlučnej právomoci členských štátov a že žiadne ustanovenie 

práva EÚ nemôže porušovať zásadu subsidiarity; 

8. zdôrazňuje, že s cieľom maximalizovať účinnosť príspevku z fondov EÚ by sa objem 

finančných prostriedkov na financovanie komunikácie Európskej únie mal 

preprogramovať; 

9. poukazuje na to, že zvyšovaním počtu makroregionálnych stratégií by sa mohla 

prirodzene posilniť územná administratívna zložitosť a zhoršovať zlé riadenie rozpočtu 

na úkor príjemcov prostriedkov z fondov EÚ; 

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 

 

 


