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Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen 

2017/2279(INI) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) till ett 

resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0138/2018 

Europaparlamentets resolution om starkare ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning i Europeiska unionen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens sjunde rapport om ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning Min region, mitt Europa, vår framtid: Sjunde rapporten om ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning (COM(2017)0583, 9 oktober 2017), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Unionsfinansiering kan inte erbjuda effektivt skydd mot ekonomiska chocker, t.ex. de 

som orsakades av finanskrisen 2007–2008, eftersom den är kopplad till storleksbaserade 

parametrar och inte till makroekonomiska förhållanden, och eftersom den är utformad 

för strukturella snarare än kortsiktiga problem. 

B. Unionsfinansiering är avsedd som ett instrument som ska utjämna obalanser mellan 

medlemsstater, men i praktiken förstärker den dessa obalanser, eftersom finansieringen 

baseras på den dubbla principen om samfinansiering och uppfyllande av villkor. 

Följaktligen är unionsfinansiering ett särskilt lömskt redskap med vilket EU utövar 

kontroll över medlemsstaternas utgiftspolitik. 

1. Parlamentet upprepar att omplacering av immigranter under inga omständigheter kan 

anses som en acceptabel lösning på befolkningsproblemen i Europa. 

2. Europaparlamentet påpekar att åtstramningsåtgärderna, påtvingandet av den 

gemensamma valutan och de budgetbegränsningar som med tvång införts genom de 

europeiska fördragen har haft en destabiliserande effekt på medlemsstaternas ekonomi 

och euroområdet, vilket medfört att den inhemska efterfrågan rasat, arbetslösheten stigit 

och den sociala ojämlikheten ökat explosionsartat. 

3. Europaparlamentet noterar att den utdragna ekonomiska och finansiella krisen i Europa 

har blottlagt begränsningarna i EU:s ram för ekonomisk styrning och ineffektiviteten 

hos den europeiska planeringsterminen, som genom landspecifika rekommendationer 
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gynnar ett asymmetriskt och godtyckligt förhållningssätt till reglerna om ekonomisk 

styrning. 

4. Europaparlamentet motsätter sig bestämt den makroekonomiska villkorligheten, som 

gör sammanhållningspolitisk finansiering beroende av efterlevnaden av EU:s regler för 

ekonomisk styrning. 

5. Europaparlamentet betonar att ESI-fonderna inte bör användas för att finansiera 

mottagande av immigranter. 

6. Europaparlamentet påminner om att den administrativa komplexiteten i reglerna för 

stödberättigande när det gäller EU-medel bidrar till att minska deras utnyttjandegrad 

och att det är viktigt att förenkla bestämmelserna för lokala myndigheter, små och 

medelstora företag och alla andra projektansvariga. 

7. Europaparlamentet anser att utbildning, stadsfrågor, fysisk planering och familjepolitik 

faller inom medlemsstaternas exklusiva behörighet och att ingen EU-lagstiftning får 

strida mot subsidiaritetsprincipen. 

8. Europaparlamentet betonar att anslagen till finansiering av EU:s kommunikation bör 

omfördelas helt och hållet, i syfte att maximera verkan av EU-medlen. 

9. Europaparlamentet påpekar att ökningen av antalet makroregionala strategier riskerar att 

förstärka den territoriella administrativa komplexiteten och förvärra misskötseln av 

finanserna till nackdel för mottagare av EU-medel. 

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

Or. en 

 

 


