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Austatud esimehed

Regionaalarengukomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus 
väliskomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile. Regionaalarengukomisjon 
otsustas 1. veebruari 2021. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja vormis (arvamuse 
koostaja: Pascal Arimont) 37 poolt- ja 0 vastuhäälega, erapooletuid oli 2.

* * *

Regionaalarengukomisjon väljendab rahulolu selle üle, et 24. detsembril 2020 jõuti 
Ühendkuningriigiga kokkuleppele tulevaste suhete üle, millega välditi lisaprobleeme, mis 
oleksid tekkinud kokkuleppe puudumisest. Komisjon peab aga kahetsusväärseks, et liidu ja 
Ühendkuningriigi tulevased sidemed on suhteliselt nõrgad, seda ka olulises regionaalarengu 
valdkonnas.

Kuigi need sidemed on lõdvemad kui ELi praegused sidemed teatavate assotsieerunud 
riikidega, on selge, et kui seda lepingut ei sõlmita, oleks majanduslik ja sotsiaalne kahju 
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suurem. Koos asjaoluga, et ELi regulatiivne vabadus säilib täielikult, on see piisav põhjus 
lepingu ratifitseerimist toetada.

On aga oluline, et Euroopa Komisjon kaasaks Euroopa Parlamendi ning piirkondlikud ja 
kohalikud ametiasutused lepingu rakendamisega seotud kontrolli- ja 
järelevalveprotsessidesse. Sellega seoses on eriti tähtis, et kumbki pool ei langetaks töö-, 
sotsiaal- ja keskkonnastandardeid.

Liidu ühtekuuluvuspoliitikal on ilmselgelt oluline roll majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel. On tuntud tõsiasi, et teatavad Ühendkuningriigi piirkonnad on 
palju aastaid olnud ühtekuuluvuspoliitika suured toetusesaajad. Kuigi Ühendkuningriik on 
kahjuks otsustanud loobuda osalemast liidu ühtekuuluvuspoliitikas täies ulatuses, hindab 
regionaalarengukomisjon positiivselt seda, et kaubandus- ja koostööleping annab 
üldraamistiku Ühendkuningriigi tulevaseks osalemiseks liidu programmides.

Ühendkuningriik jätkab siiski osalemist programmis PEACE+, mis on osa Interregi 
programmist. Regionaalarengukomisjon on korduvalt rõhutanud, et see programm on Põhja-
Iirimaa rahuprotsessi ja sealsete kogukondade jaoks ülimalt tähtis ega tohi langeda Brexiti 
ohvriks1. Seetõttu on komisjon rahul, et selle jätkumine on tagatud mõlemapoolse 
rahastamisega.

Komisjon kutsub üles edaspidi kaaluma Ühendkuningriigi võimalikku laiemat osalemist 
ühtekuuluvuspoliitika programmides selle lepinguga loodud raamistikus. Eelkõige võiks ette 
näha Ühendkuningriigi muude osade kui Põhja-Iirimaa osalemise Interregis. 2018. aasta 
aprillis avaldatud seisukohavõtus ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta esitas 
Ühendkuningriigi valitsus näiteks kavatsuse Interregi rahastust Ühendkuningriigis laiemalt 
jätkata (lisaks programmile PEACE+). Ühendkuningriigi osalemine ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkides ja programmides teeniks ELi ja Ühendkuningriigi vastastikuseid huve. 

Lisaks märgib regionaalarengukomisjon, et Šotimaa valitsus on väljendanud huvi Šotimaa 
osalemise vastu teatavates liidu programmides, mis võivad hõlmata ka ühtekuuluvuspoliitikat.

Komisjon peab veel tervitatavaks, et ELi ja Ühendkuningriigi esialgne raamkokkulepe 
Gibraltari kohta väljendab ka poliitilist tahet kavandada ühtekuuluvuspoliitikast inspireeritud 
finantsmehhanism Gibraltari ja Campo de Gibraltari vahel, keskendudes koolitusele, 
oskustele ja tööhõivele2, mida võiksid täiendada ELi struktuurifondid, eelkõige Interregi 
programmide kaudu.

* * *

Eespool nimetatud põhjustel palub regionaalarengukomisjon väliskomisjonil ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil soovitada, et Euroopa Parlament annaks oma 
nõusoleku ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning 
Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe 

1 Vt Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-
Iirimaale, ELT C 433, 23.12.2019, lk 2.
2 Vt 31. detsembril 2020 Hispaania ja Ühendkuningriigi poolt mitteametlikult kokku lepitud ettepanekut ELi ja 
Ühendkuningriigi õigusakti kohta, milles sätestatakse Gibraltari tulevased suhted ELiga, punkt 23.
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vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta.

Lugupidamisega

Younous Omarjee
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