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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i sitt förslag till 
resolution:

A. Sammanhållningspolitiken är ett viktigt instrument för att säkerställa solidaritet mellan 
EU:s regioner i utbyte mot de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Om 
Förenade kungariket beslutar att till fullo delta i den inre marknaden så måste landet 
göra ett ekonomiskt bidrag till solidaritet och sammanhållning, och respektera 
övergripande strategier, bland annat för den globala uppvärmningen, 
klimatförändringarna, miljön, jordbruket och fisket – på samma sätt som länderna 
i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gör.

B. Många regioner i EU kommer att påverkas negativt av nya hinder för handel och 
människors rörlighet mellan EU och Förenade kungariket, särskilt de regioner som delar 
en land- eller sjögräns med Förenade kungariket, och de kommer därför att behöva 
ytterligare sammanhållningsstöd.

C. Skyddet av gränsöverskridande ekonomisk verksamhet är särskilt viktigt, och 
gränsöverskridande arbetstagare som pendlar mellan EU och Förenade kungariket bör 
även i fortsättningen ha möjlighet att försörja sig.

D. Även om Förenade kungariket är ett tredjeland skulle det vara fördelaktigt att fortsätta 
med Interregprogrammen mellan EU:s och Förenade kungarikets regioner.

E. Sammanhållningsstöd är särskilt viktigt för Nordirland och de irländska 
gränsregionerna. Peace-programmet har varit mycket viktigt för samhällsförsoning och 
fredsbyggande, och har fört samman tusentals människor med hjälp av 
gränsöverskridande verksamhet, såsom stöd till utveckling av små och medelstora 
företag, lokala organisationer som leder projekt för försoning och kulturell förståelse, 
samt gränsöverskridande projekt med fokus på kompetens, inlärning och utbildning.

F. EU:s utvecklings- och sammanhållningspolitik har möjliggjort ett fruktbart samarbete 
mellan EU:s och Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier, och detta bör 
fortsätta även i framtiden.

G. Om Förenade kungarikets utträde inte åtföljs av ett avtal om dess framtida förbindelser 
med EU kommer detta att få skadliga effekter och medföra en avsevärd börda för de 
offentliga finanserna i EU. Ett sådant misslyckande med att få till stånd ett avtal om de 
framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket skulle motivera 
en aktivering av solidaritetsprincipen. Parlamentet har redan godkänt att 
solidaritetsprincipen aktiveras om detta händer.

1. Europaparlamentet betonar att om inte Förenade kungariket till fullo deltar i den inre 
marknaden bör landet inte heller kunna utnyttja sammanhållningsmedel, utom för 
projekt som tillåts enligt de förordningar som inför dessa medel. Parlamentet anser att 
om Förenade kungariket i slutändan vill delta i den inre marknaden bör landet bidra till 
sammanhållningsmedlen för perioden 2021–2027.
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2. Europaparlamentet anser att det nya avtalet bör beakta behoven i de EU-regioner som 
påverkas av brexit, framför allt de regioner som delar en land- eller sjögräns med 
Förenade kungariket, såsom gränsregionerna i Irland och södra Spanien, och 
kustområdena utmed Engelska kanalen, Atlanten och Nordsjön. Parlamentet påminner 
om att en bedömning behöver göras av hur brexit påverkar små och medelstora företag 
som bedriver verksamhet i territorier som delar en land- eller sjögräns med 
Förenade kungariket.

3. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med en rättvis arbetskraftsrörlighet, 
och begär att det framtida avtalet ska innehålla bestämmelser om fortsatt skydd av 
gränsöverskridande arbetstagares försörjningsmöjligheter, inklusive i nya goda 
anställningsförhållanden, särskilt för människor som pendlar över den irländska gränsen 
eller mellan Förenade kungariket och Belgien, Frankrike eller Nederländerna.

4. Europaparlamentet noterar att de gränsöverskridande och transnationella program som 
finansieras genom Interreg i hög grad uppmuntrar till samarbete mellan regioner och 
invånare i olika medlemsstater, och föreslår att Interregprogram även i fortsättningen 
ska vara öppna för Förenade kungariket och dess riksdelar, förutsatt att landet ger 
ett lämpligt ekonomiskt bidrag. Parlamentet påminner om att Interregprogrammen även 
stöder inkluderande politikområden och strategier som syftar till att motverka växande 
ojämlikheter i gränsregioner.

5. Europaparlamentet framhåller det viktiga bidrag som EU:s sammanhållningspolitik ger 
Nordirland, särskilt i form av stöd till återhämtningen i eftersatta stads- och 
landsbygdsområden och till kampen mot klimatförändringarna samt till utvecklingen av 
kontakter mellan befolkningsgrupperna och över gränsen inom ramen för 
fredsprocessen. Parlamentet betonar att det är av yttersta vikt att Peace-programmet 
fortsätter i Nordirland och de irländska gränsregionerna, och att det förvaltas 
självständigt av organet för särskilda EU-program.

6. Europaparlamentet anser att samarbetet mellan EU:s yttersta randområden och 
utomeuropeiska länder och territorier, å ena sidan, och Förenade kungarikets 
utomeuropeiska territorier, å andra sidan, särskilt i Västindien och Stillahavsområdet, 
bör fortsätta. Parlamentet efterlyser särskilda bestämmelser som möjliggör framtida 
gemensamma projekt inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden och 
sammanhållningsfonderna, i förekommande fall.

7. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens solidaritetsfond är ett konkret 
uttryck för solidaritet, genom att den gör ekonomiska resurser tillgängliga från 
EU:s budget när en eller flera EU-regioner eller ett land som ansöker om anslutning 
drabbas hårt, bland annat ekonomiskt. Parlamentet påminner om att tillämpningsområdet 
för solidaritetsfonden behöver utvidgas till att omfatta en del av de extra offentliga 
utgifter som kommer att uppstå inför eller som en följd av att övergångsperioden tar slut 
om det inte finns något avtal om Förenade kungarikets framtida förbindelser med EU, 
liksom redan har gjorts för att hantera det nuvarande covid-19-hotet mot folkhälsan. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om detta som avspeglar 
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det förslag som lades fram tidigare för att hantera en situation utan ett ratificerat 
utträdesavtal, och som godkändes av parlamentet den 24 oktober 20191.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbereda för konsekvenserna av 
ett scenario utan avtal om Förenade kungariket inte begär en förlängning av 
övergångsperioden.

1 Europaparlamentets ändringar antagna den 24 oktober 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till 
medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal, Antagna texter P9_TA(2019)0045. 



PE648.359v02-00 6/7 AD\1204754SV.docx

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 12.5.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

38
0
5

Slutomröstning: närvarande ledamöter François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis 
Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, 
Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, 
Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina 
Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Irène Tolleret, 
Valdemar Tomaševski, Monika Vana

Slutomröstning: närvarande suppleanter Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Sandro Gozi, Simone Schmiedtbauer



AD\1204754SV.docx 7/7 PE648.359v02-00

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38 +

ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey 
Novakov, Simone Schmiedtbauer

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Sandro Gozi, Ondrej Knotek, 
Irène Tolleret

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze 
Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina 
Penkova

VERTS/ALE François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

0 -

5 0

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


