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Predlog spremembe  1 

Steeve Briois 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU 

2017/2279(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0138/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije v EU 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sedmega poročila Komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 

z naslovom Moja regija, moja Evropa, naša prihodnost: sedmo poročilo o ekonomski, 

socialni in teritorialni koheziji (COM(2017)0583) z dne 9. oktobra 2017, 

– ob upoštevanju člena 52 svojega Poslovnika, 

A. ker so finančna sredstva Unije vezana na parametre velikosti in ne na temeljne 

makroekonomske parametre in so zato namenjeni odpravi strukturnih, ne toliko  

kratkoročnih težav, tako da ne morejo zagotoviti učinkovite zaščite pred gospodarskimi 

pretresi, kot so tisti, ki jih je sprožila finančna kriza v letih 2007–2008; 

B. ker finančna sredstva Unije, čeprav naj bi bila v osnovi instrument za izravnavo 

neravnovesij med državami članicami, v praksi povečujejo ta neravnovesja, saj se 

dodeljujejo prek dveh načel sofinanciranja in pogojevanja; ker gre torej za zelo varljiv 

mehanizem, s katerim EU izvaja nadzor nad politiko porabe v državah članicah; 

1. ponavlja, da se premestitev priseljencev nikakor ne more obravnavati kot primerna 

rešitev demografskih težav v Evropi; 

2. ugotavlja, da so varčevalni ukrepi, uvedba enotne valute in ekonomske omejitve, ki so 

določene s Pogodbama, destabilizirali gospodarstva držav članic in euroobmočje ter 

povzročili zlom domačega povpraševanja, povečali raven brezposelnosti in močno 

razmahnili socialne neenakosti; 

3. ugotavlja, da je dolgotrajna gospodarska in finančna kriza v Evropi poudarila omejitve 

okvira Evropske unije za gospodarsko upravljanje in neučinkovitost evropskega 

semestra, ki prek priporočil za posamezne države spodbuja nesimetričen in samovoljen 

pristop k predpisom o gospodarskem upravljanju; 

4. odločno nasprotuje mehanizmu makroekonomske pogojenosti, zaradi katere so 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

kohezijska sredstva odvisna od izpolnjevanja pravil EU o ekonomskem upravljanju; 

5. poudarja, da evropskih strukturnih in investicijskih skladov ne bi smeli uporabljati za 

financiranje sprejema priseljencev; 

6. opozarja, da upravna zapletenost pravil o upravičenosti do sredstev EU prispeva k nižji 

stopnji njihovega črpanja in da je treba ta pravila v interesu lokalnih organov, malih in 

srednjih podjetij ter vseh drugih nosilcev projektov poenostaviti; 

7. meni, da izobraževanje, mestna politika, politika prostorskega načrtovanja in družinska 

politika spadajo med izključne pristojnosti držav članic ter da se z nobeno zakonodajno 

določbo EU ne sme kršiti načela subsidiarnosti; 

8. poudarja, da bi bilo treba za večjo učinkovitost prispevanja sredstev EU v celoti 

reprogramirati zneske, namenjene za financiranje komunikacije Evropske unije; 

9. poudarja, da bi se lahko z množenjem makroregionalnih strategij sama po sebi povečala 

zapletenost teritorialne uprave, proračunsko upravljanje pa poslabšalo v škodo 

upravičencev do sredstev EU; 

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. en 

 

 


