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Ziņojums A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā 

2017/2279(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0138/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 

stiprināšanu Eiropas Savienībā 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Komisijas septīto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 

“Mans reģions, mana Eiropa, mūsu nākotne: 7. ziņojums par ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo kohēziju” (COM(2017)0583, 2017. gada 9. oktobris),  

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,  

A. tā kā Savienības finansējums ir saistīts vienīgi ar parametriem, kas balstīti uz apjomu, 

nevis makroekonomiskiem pamatprincipiem, un tā kā tas ir paredzēts strukturālu, nevis 

īstermiņa problēmu risināšanai, tas nespēj sniegt efektīvu aizsardzību pret tādiem 

ekonomiskiem satricinājumiem, kādus izraisīja 2007. un 2008. gada finanšu krīze; 

B. tā kā Savienības fondi, kaut arī tie ir veidoti kā mehānisms, ar kura palīdzību kompensēt 

atšķirības starp dalībvalstīm, praksē ir kļuvuši par mehānismu, kas šīs atšķirības 

palielina, un tas notiek divu principu piemērošanas — līdzfinansēšanas un nosacījumu 

izvirzīšanas — dēļ; tā kā tādējādi tas ir īpaši rafinēts mehānisms, kā Eiropas Savienībai 

kontrolēt dalībvalstu izdevumu politiku; 

1. atkārtoti atgādina, ka nekādā gadījumā imigrantu pārcelšanu nevar uzskatīt par 

pieņemamu risinājumu demogrāfiskajām problēmām, ar kurām saskārusies Eiropa; 

2. atzīmē, ka taupības pasākumiem, vienotās valūtas uzspiešanai un ES līgumos 

noteiktajiem ekonomiskajiem ierobežojumiem ir bijusi destabilizējoša ietekme uz 

dalībvalstu un eurozonas ekonomiku, izraisot iekšzemes pieprasījuma sabrukumu, 

bezdarba līmeņa celšanos un sociālās nevienlīdzības milzīgu palielināšanos; 

3. norāda, ka ieilgusī ekonomikas un finanšu krīze Eiropā, ir izgaismojusi ES pārvaldības 

sistēmas nepilnības un Eiropas pusgada neefektivitāti, jo šis pusgads ar saviem 

konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem veicina asimetrisku un patvaļīgu pieeju 

ekonomikas pārvaldības noteikumiem; 
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4. stingri iebilst pret makroekonomisko nosacījumu mehānismu, kas padara kohēzijai 

paredzēto finansējumu atkarīgu no ES ekonomikas pārvaldības noteikumu ievērošanas; 

5. uzsver, ka ESI fondi nebūtu jāizmanto, lai finansētu imigrantu uzņemšanu; 

6. atgādina, ka ES fondu attiecināmības noteikumu administratīvā sarežģītība palīdz 

samazināt to apgūšanas līmeni un ka ir svarīgi vienkāršot šos noteikumus, vietējo 

iestāžu, MVU un visu pārējo projektu virzītāju interesēs; 

7. uzskata, ka izglītība, pilsētpolitika, telpiskās plānošanas politika un ģimenes politika 

ietilpst tikai un vienīgi dalībvalstu kompetencē un ka neviena ES tiesību akta noteikums 

nedrīkst pārkāpt subsidiaritātes principu; 

8. uzsver, ka piešķīrums Eiropas Savienības saziņas pasākumu finansēšanai būtu pilnībā 

jāpārdala, lai maksimāli palielinātu ES līdzekļu efektīvu ieguldījumu; 

9. norāda, ka makroreģionālo stratēģiju skaita palielināšana varētu veicināt teritoriālo 

administratīvo sarežģītību un novest pie vēl lielākas budžeta izsaimniekošanas, kaitējot 

ES līdzekļu saņēmējiem; 

10. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

Or. en 

 

 


