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Изменение  1 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0138/2018 

Марк Жуло 

Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС 

2017/2279(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0138/2018 

Резолюция на Европейския парламент относно укрепването на икономическото, 

социалното и териториалното сближаване в ЕС 

Европейският парламент, 

– като взе предвид 7-ия доклад на Комисията относно икономическото, социалното 

и териториалното сближаване, озаглавен „Моят регион, моята Европа, нашето 

бъдеще: Седми доклад относно икономическото, социалното и териториалното 

сближаване“ (COM(2017)0583, 9 октомври 2017 г.), 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че финансирането от Съюза – поради факта, че е свързано с 

параметри, основаващи се на размера, а не на макроикономически показатели, и 

защото е предназначено да разглежда структурни, а не краткосрочни проблеми – 

не може да осигури ефективна защита срещу икономически сътресения като тези, 

произтекли от финансовата криза от 2007 – 2008 г.; 

Б. като има предвид, че финансирането от Съюза, въпреки че е планирано като 

инструмент за компенсиране на дисбалансите между държавите членки, на 

практика увеличава тези дисбаланси, като предоставянето на финансиране се 

основава на двата принципа за съфинансиране и обвързаност с условия; като има 

предвид, че от това следва, че финансирането от Съюза представлява доста 

коварно средство, чрез което ЕС упражнява контрол върху разходните политики 

на държавите членки; 

1. отново изразява становище, че при никакви обстоятелства не може да се счита 

преместването на имигранти за приемливо решение на демографските проблеми в 

Европа; 

2. отбелязва, че мерките за строги бюджетни ограничения, налагането на единната 

валута и определените с европейските договори икономически ограничения 

оказаха дестабилизиращо въздействие върху икономиките на държавите членки, и 

най-вече на тези от еврозоната, като предизвикаха срив на вътрешното търсене, 
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повишаване на равнищата на безработица и главоломно нарастване на социалните 

неравенства; 

3. отбелязва, че продължителната икономическа и финансова криза в Европа показа 

ограниченията на рамката за управление на Европейския съюз и неефективността 

на Европейския семестър, който чрез специфичните за всяка държава препоръки, 

благоприятства асиметричния и произволен подход към правилата за 

икономическо управление; 

4. решително се противопоставя на механизма за обвързване с 

макроикономическите условия, който прави финансирането за сближаване 

зависимо от спазването на правилата на ЕС за икономическо управление; 

5. подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове не следва да 

се използват за финансиране на приема на имигранти; 

6. припомня, че административната сложност на правилата за допустимост за 

фондовете на ЕС допринася за намаляване на тяхното равнище на усвояване и че 

е важно тези правила да се опростят в интерес на местните органи, малките и 

средните предприятия и всички други организатори на проекти; 

7. счита, че образованието, градоустройствената политика, териториалното 

устройство и семейната политика попадат в рамките на изключителната 

компетентност на държавите членки и че никоя законодателна разпоредба на ЕС 

не може да нарушава принципа на субсидиарност; 

8. подчертава, че средствата, заделени за финансиране на съобщителните кампании 

на Европейския съюз следва да бъдат изцяло препрограмирани с цел максимално 

да се увеличи ефективния принос на фондовете на ЕС; 

9. изтъква, че увеличаването на броя на макрорегионалните стратегии може по 

естествен начин да увеличи териториалната административна сложност и да 

влоши лошото бюджетно управление във вреда на бенефициентите на средства от 

ЕС; 

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията. 

Or. en 

 


