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Geachte voorzitters,

in het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie regionale ontwikkeling verzocht 
een advies uit te brengen aan uw respectieve commissies. Tijdens haar vergadering van 
1 februari 2021 heeft de Commissie regionale ontwikkeling het volgende advies in briefvorm 
(rapporteur: Pascal Arimont) goedgekeurd, met 37 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthoudingen.

* * *

De Commissie regionale ontwikkeling is verheugd over het feit dat op 24 december 2020 een 
overeenkomst werd bereikt over de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk 
(VK) waardoor bijkomende problemen zijn voorkomen die door het ontbreken van een 
overeenkomst zouden zijn ontstaan. Zij betreurt evenwel het feit dat de banden tussen de Unie 
en het VK relatief zwak zullen zijn, ook op het cruciale gebied van de regionale ontwikkeling.

Hoewel deze banden losser zullen zijn dan die van de EU met bepaalde geassocieerde landen, 
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is het duidelijk dat de economische en sociale schade groter zou zijn als deze overeenkomst 
niet tot stand was gekomen. Dit is, in combinatie met het feit dat de regelgevingsvrijheid van 
de EU onverlet blijft, voldoende reden om de ratificatie van de overeenkomst te steunen. 

Desalniettemin is het belangrijk dat de Commissie het Europees Parlement, alsmede de 
regionale en lokale autoriteiten betrekt bij de controle- en het toezichtprocedures in verband 
met de uitvoering van deze overeenkomst.  In dit verband is het vooral belangrijk dat de 
arbeids-, sociale en milieunormen aan beide zijden niet worden verlaagd.

Het is duidelijk dat het cohesiebeleid van de Unie een belangrijke rol vervult bij het 
bevorderen van de economische, sociale en territoriale samenhang. Het is een erkend feit dat 
bepaalde regio’s van het VK door de jaren heen belangrijke begunstigden van het 
cohesiebeleid zijn geweest. Hoewel het VK helaas heeft besloten niet langer aan het 
cohesiebeleid van de Unie deel te nemen, is de commissie verheugd over het feit dat de 
Handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in een algemeen kader voor de 
toekomstige deelneming van het VK aan programma’s van de Unie.

Het VK zal echter blijven deelnemen aan het Peace+-programma dat deel uitmaakt van 
Interreg. Deze commissie heeft vaak onderstreept dat dit programma van cruciaal belang is 
voor het vredesproces en de gemeenschappen in Noord-Ierland, en dat het niet aan het 
brexitproces ten prooi mag vallen1. Derhalve is de commissie ingenomen met het feit dat 
voortzetting gegarandeerd is met een financiering van beide zijden.

De commissie dringt erop aan dat in de toekomst wordt nagedacht over een eventueel grotere 
deelneming van het VK aan programma’s van het cohesiebeleid binnen het door deze 
overeenkomst gecreëerde kader. Er zou met name kunnen worden voorzien in de deelneming 
van delen van het VK aan Interreg, met uitzondering van Noord-Ierland. In haar 
standpuntnota over de toekomst van het cohesiebeleid van april 2018 overwoog de regering 
van het VK een ruimere voortzetting van Interreg-financiering in het Verenigd Koninkrijk 
(naast Peace+). Het is in het wederzijds belang van de EU en het VK, wanneer het VK 
deelneemt aan de doelstellingen en programma’s van het cohesiebeleid. 

Bovendien wijst de commissie op het feit dat de Schotse regering belangstelling heeft getoond 
voor de deelneming van Schotland aan bepaalde programma’s van de Unie waartoe ook het 
cohesiebeleid zou kunnen behoren.

Ten slotte is de commissie ingenomen met het feit dat de voorlopige kaderovereenkomst 
tussen de EU en het VK inzake Gibraltar de politieke wil behelst een door het cohesiebeleid 
geïnspireerd financieel mechanisme tussen Gibraltar en Campo de Gibraltar te overwegen dat 
is gericht op opleiding, vaardigheden en werkgelegenheid2 en dat kan worden aangevuld door 
de structuurfondsen van de EU, met name via Interreg-programma’s.

* * *

Om bovenstaande redenen verzoekt de Commissie regionaal beleid de Commissie 

1 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 11 september 2018 over de impact van het EU-cohesiebeleid 
op Noord-Ierland, PB C 433 van 23.12.2019, blz. 2. 
2 Zie punt 23 van het voorgestelde kader voor een rechtsinstrument EU-VK inzake de toekomstige betrekkingen 
van Gibraltar met de EU, waarover Spanje en de VK op 31 december 2020 een informele overeenkomst hebben 
bereikt.
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buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel aan het Parlement aan te bevelen 
zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting, namens de Unie, van de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en 
bescherming van gerubriceerde gegevens

Hoogachtend,

Younous Omarjee
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