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Pranešimas A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES 

2017/2279(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0138/2018 

 Europos Parlamento rezoliucija dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 

stiprinimo ES  

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos septintąją ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 

ataskaitą „Mano regionas, mano Europa, mano ateitis. Septintoji ekonominės, socialinės 

ir teritorinės sanglaudos ataskaita“ (COM(2017) 0583, 2017 m. spalio 9 d.), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi Sąjungos finansavimu neįmanoma užtikrinti veiksmingos apsaugos nuo 

ekonominių sukrėtimų, kuriuos, pavyzdžiui, lėmė 2007–2008 m. finansų krizė, nes jis 

susijęs su dydžio kriterijais, o ne makroekonominiais principais ir yra pritaikytas 

struktūrinėms, o ne artimiausios ateities problemoms spręsti; 

B. kadangi Sąjungos finansavimas, nors sumanytas kaip priemonė skirtumams tarp 

valstybių narių sumažinti, praktiškai tuos skirtumus padidina, nes finansavimo teikimas 

yra grindžiamas kartu taikomais bendro finansavimo ir sąlygų principais; kadangi 

atitinkamai Sąjungos finansavimas yra ypač gudri priemonė, kurią ES taiko valstybių 

narių išlaidų politikai kontroliuoti; 

1. pakartoja, kad jokiomis aplinkybėmis migrantų perkėlimas negali būti laikomas 

priimtinu Europos demografinių problemų sprendimu; 

2. pažymi, kad griežtos taupymo priemonės, bendros valiutos įvedimas ir Sutartyse 

nustatyti ekonominiai suvaržymai daro destabilizuojantį poveikį valstybių narių ir euro 

zonos ekonomikai ir dėl to mažėja vidaus paklausa, didėja nedarbo lygis ir dramatiškai 

didėja socialinė nelygybė; 

3. pažymi, kad dėl ilgai trukusios ekonomikos ir finansų krizės Europoje buvo atkreiptas 

dėmesys į Europos Sąjungos valdymo sistemos apribojimus ir Europos semestro, kurį 

įgyvendinant teikiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos ir taip pirmenybė 

teikiama asimetriniam ir savavališkam požiūriui į ekonomikos valdymo taisykles, 
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neveiksmingumą; 

4. griežtai nepritaria makroekonominių sąlygų mechanizmui, kurį taikant sanglaudai 

skirtas finansavimas priklauso nuo ES ekonomikos valdymo taisyklių laikymosi; 

5. pabrėžia, kad Europos struktūriniai ir investicijų (ESI) fondai neturėtų būti naudojami 

siekiant finansuoti imigrantų priėmimą;  

6. primena, kad su ES lėšomis susijęs administracinis sudėtingumas ir tinkamumo 

finansuoti taisyklės prisideda prie lėšų įsisavinimo lygio mažėjimo ir kad svarbu 

supaprastinti šias taisykles vietos valdžios institucijų, MVĮ bei visų kitų projektų 

vykdytojų labui; 

7. mano, kad švietimas, miesto politika, teritorijų planavimo politika ir šeimos politika 

priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai ir kad jokia ES teisės aktų nuostata 

negali būti pažeidžiamas subsidiarumo principas; 

8. pabrėžia, kad Europos Sąjungos komunikacijos veiklai finansuoti skirtos sumos turėtų 

būti visos perskirstytos siekiant kuo labiau padidinti ES lėšų veiksmingumą; 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl makroregioninių strategijų daugėjimo natūraliai gali būti 

padidintas teritorinis administracinis sudėtingumas ir netinkamas biudžeto valdymas ir 

taip nukentėtų ES lėšų gavėjai; 

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. en 

 

 


