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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine vahend, mis tagab ELi piirkondade 
vahelise solidaarsuse vastutasuks siseturu pakutavate võimaluste eest; arvestades, et kui 
Ühendkuningriik otsustab hankida juurdepääsu siseturule liikmena, peab ta rahaliselt 
toetama solidaarsust ja ühtekuuluvust ning austama horisontaalset poliitikat, sealhulgas 
globaalse soojenemise, kliimamuutuste, keskkonna, põllumajanduse ja kalanduse 
valdkonnas, nagu see on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide puhul;

B. arvestades, et ELi ja Ühendkuningriigi vahelisele kaubandusele ja inimeste liikumisele 
uute tõkete loomine mõjutab negatiivselt paljusid ELi piirkondi, eriti neid, kellel on 
ühine maismaa- või merepiir Ühendkuningriigiga, ning seetõttu on vaja täiendavat 
toetust ühtekuuluvusfondidest;

C. arvestades, et eriti oluline on piiriülese majandustegevuse kaitsmine ning et ELi ja 
Ühendkuningriigi piiriülestele töötajatele peaks jääma võimalus elatist teenida;

D. arvestades, et isegi kui käsitleda Ühendkuningriiki kolmanda riigina, oleks kasulik 
jätkata ELi ja Ühendkuningriigi piirkondade vahelisi Interregi programme;

E. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamine on eriti oluline Põhja-Iirimaa ja 
Iirimaa piirialade jaoks; arvestades, et programmil PEACE on olnud võtmeroll 
kogukondade lepitamises ja rahu kindlustamises ning see on ühendanud tuhandeid 
inimesi piiriülese tegevuse kaudu, muu hulgas toetades väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate arengut, kogukondlikke organisatsioone, mis juhivad leppimise ja 
kultuurilise mõistmise projekte, ning piiriüleseid projekte, mis keskenduvad oskustele, 
õppimisele ja koolitusele;

F. arvestades, et ELi arengu- ja ühtekuuluvuspoliitika on võimaldanud viljakat koostööd 
ELi ja Ühendkuningriigi ülemereterritooriumide vahel ning see peaks jätkuma ka 
tulevikus;

G. arvestades, et Ühendkuningriigi väljaastumisel ilma hilisema kokkuleppeta tema 
tulevaste suhete kohta ELiga oleks kahjulik mõju ja see tekitaks märkimisväärse 
koormuse ELi riikide rahandusele; arvestades, et kui ELi ja Ühendkuningriigi tulevastes 
suhetes kokkuleppele ei jõuta, õigustaks see solidaarsuse põhimõtte rakendamist; 
arvestades, et Euroopa Parlament on solidaarsuspõhimõtte rakendamise sellise 
sündmuste arengu korral juba heaks kiitnud;

1. rõhutab, et kui Ühendkuningriik ei saa siseturu täisliikmeks, ei tohiks tal olla võimalik 
kasutada ühtekuuluvusfonde, välja arvatud nende fondide asutamismääruste alusel 
lubatud projektide jaoks; on seisukohal, et kui Ühendkuningriik peaks kokkuvõttes 
siiski soovima osaleda siseturul, peaks ta panustama ühtekuuluvusfondidesse aastateks 
2021–2027;

2. on veendunud, et uues lepingus tuleks arvesse võtta Brexitist mõjutatud ELi 
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piirkondade vajadusi, eriti nende piirkondade vajadusi, millel on ühine maismaa- või 
merepiir Ühendkuningriigiga, nagu Iirimaa ja Lõuna-Hispaania piirialad ning La 
Manche’i väina, Atlandi ookeani ja Põhjamere rannikualad; tuletab meelde vajadust 
hinnata Brexiti mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes tegutsevad 
territooriumidel, millel on Ühendkuningriigiga ühine maismaa- või merepiir;

3. tuletab meelde tööjõu õiglase liikuvuse tähtsust; nõuab, et tulevane leping sisaldaks 
sätteid piiriüleste töötajate elatise jätkuva kaitse kohta, sealhulgas uute kvaliteetsete 
töösuhete kohta, eelkõige nende jaoks, kes töötavad üle Iirimaa piiri või 
Ühendkuningriigi ja Belgia, Prantsusmaa või Madalmaade vahel;

4. märgib, et Interregi kaudu rahastatavatel piiriülestel ja riikidevahelistel programmidel 
on oluline roll eri liikmesriikide piirkondade ja kodanike vahelise koostöö ergutamisel, 
ning teeb ettepaneku, et Interregi programmid peaksid edaspidi jääma 
Ühendkuningriigile ja sellesse kuuluvatele riikidele avatuks, tingimusel et antakse 
asjakohane rahaline panus; tuletab meelde, et Interregi programmidega toetatakse ka 
kaasavat poliitikat ja strateegiaid, millega välditakse piiriülestes kogukondades 
ebavõrdsuse suurenemist;

5. rõhutab ELi ühtekuuluvuspoliitika olulist panust Põhja-Iirimaal, eeskätt mahajäänud 
linna- ja maapiirkondade taastamise toetamisel, kliimamuutustega võitlemisel ning 
kogukondade- ja piiriüleste suhete loomisel rahuprotsessi kontekstis; rõhutab, et 
äärmiselt oluline on, et Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialadel jätkuks programm PEACE 
ja seda haldaks iseseisvalt ELi programmide erikolleegium;

6. on seisukohal, et jätkata tuleks koostööd ühelt poolt ELi äärepoolseimate piirkondade 
ning ülemeremaade ja -territooriumide ning teiselt poolt Ühendkuningriigi 
ülemereterritooriumide vahel, eelkõige Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas; 
nõuab erisätteid, et võimaldada vajaduse korral tulevasi ühisprojekte Euroopa 
Arengufondi ja Ühtekuuluvusfondi raames;

7. rõhutab, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) on ELi eelarve kaudu rahaliste 
vahendite kättesaadavaks tegemisega käegakatsutav solidaarsuse väljendus, kui muu 
hulgas majandusele avalduvad tõsised tagajärjed mõjutavad üht või mitut ELi või 
ühinemist taotleva riigi piirkonda; tuletab meelde, kui oluline on laiendada ELSFi 
kohaldamisala nii, et see kataks osa täiendavatest avaliku sektori kuludest, mis tekivad 
üleminekuperioodi lõpuks valmistumisel või juhul, kui üleminekuperioodi lõpuks ei 
jõuta kokkuleppele Ühendkuningriigi ja ELi tulevaste suhete küsimuses, nagu on juba 
tehtud praeguse COVID-19 seotud rahvatervisealase hädaolukorra lahendamiseks; 
palub komisjonil esitada selles küsimuses ettepanek, mis kajastaks varem tehtud 
ettepanekut väljaastumislepingu ratifitseerimata jätmise puhuks, mille Euroopa 
Parlament kiitis heaks 24. oktoobril 20191;

8. palub komisjonil valmistuda kokkuleppeta stsenaariumi tagajärgedeks, kui 

1 Euroopa Parlamendi 24. oktoobril 2019. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda 
liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist 
tekkinud suurt rahalist koormust, vastuvõetud tekstid P9_TA(2019)0045. 
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Ühendkuningriik ei taotle üleminekuperioodi pikendamist.
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