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Tarkistus 1
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A. katsoo, että Euroopan unionin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteiset 
ensisijaiset tavoitteet ja erityisesti ilmaston 
lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen 
torjunta oikeuttavat vastavuoroiset 
sitoumukset, joilla pyritään Euroopan 
mantereen ekologiseen siirtymään 
kattavalla aluekehityksen sisältävällä 
sopimuksella;

Or. en

Tarkistus 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
keskeinen väline, jolla varmistetaan 
Euroopan alueiden välinen solidaarisuus 
vastineeksi sisämarkkinoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista; katsoo, että jos alueet 
haluavat päästä sisämarkkinoille, niiden 
on osallistuttava koheesiovarojen 
rahoitukseen, kuten Euroopan 
talousalueen (ETA) maiden tapauksessa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 3
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
keskeinen väline, jolla varmistetaan 
Euroopan alueiden välinen solidaarisuus 
vastineeksi sisämarkkinoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista; katsoo, että jos alueet 
haluavat päästä sisämarkkinoille, niiden on 
osallistuttava koheesiovarojen 
rahoitukseen, kuten Euroopan talousalueen 
(ETA) maiden tapauksessa;

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
keskeinen väline, jolla varmistetaan 
Euroopan alueiden välinen solidaarisuus 
vastineeksi sisämarkkinoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista; katsoo, että jos alueet 
haluavat päästä sisämarkkinoille, niiden on 
osallistuttava koheesiovarojen 
rahoitukseen, kuten Euroopan talousalueen 
(ETA) maiden tapauksessa; katsoo, että 
koheesiorahastoihin vaadittavan 
rahoitusosuuden lisäksi alueiden on 
noudatettava ETA-sopimukseen 
sisällytettyjä horisontaalisia politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 4
Tsvetelina Penkova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
keskeinen väline, jolla varmistetaan 
Euroopan alueiden välinen solidaarisuus 
vastineeksi sisämarkkinoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista; katsoo, että jos alueet 
haluavat päästä sisämarkkinoille, niiden on 
osallistuttava koheesiovarojen 
rahoitukseen, kuten Euroopan talousalueen 
(ETA) maiden tapauksessa;

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
keskeinen väline, jolla varmistetaan 
kaikkien EU:n alueiden välinen 
solidaarisuus vastineeksi sisämarkkinoiden 
tarjoamista mahdollisuuksista; katsoo, että 
jos alueet haluavat päästä sisämarkkinoille, 
niiden on osallistuttava koheesiovarojen 
rahoitukseen, kuten Euroopan talousalueen 
(ETA) maiden tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 5
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
keskeinen väline, jolla varmistetaan 
Euroopan alueiden välinen solidaarisuus 
vastineeksi sisämarkkinoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista; katsoo, että jos alueet 
haluavat päästä sisämarkkinoille, niiden on 
osallistuttava koheesiovarojen 
rahoitukseen, kuten Euroopan talousalueen 
(ETA) maiden tapauksessa;

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
keskeinen väline, jolla varmistetaan EU:n 
alueiden välinen solidaarisuus vastineeksi 
sisämarkkinoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista; katsoo, että jos alueet 
haluavat päästä sisämarkkinoille, niiden on 
osallistuttava koheesiovarojen 
rahoitukseen, kuten Euroopan talousalueen 
(ETA) maiden tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 6
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales 
käyttävät tietyillä aloilla siirrettyä 
toimivaltaa ja että niillä on omat 
lähestymistapansa tulevaa kumppanuutta 
koskeviin neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 7
Tsvetelina Penkova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välisen 
kaupan uusien esteiden nouseminen 
vaikuttaa kielteisesti moniin EU:n alueisiin 
ja erityisesti niihin, joilla on yhteinen maa- 
tai meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 

B. ottaa huomioon, että EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välisen 
kaupan ja ihmisten liikkuvuuden uusien 
esteiden nouseminen vaikuttaa kielteisesti 
moniin EU:n alueisiin ja erityisesti niihin, 
joilla on yhteinen maa- tai meriraja 
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kanssa, minkä vuoksi ne tarvitsevat 
lisätukea koheesiovaroista;

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, 
minkä vuoksi ne tarvitsevat lisätukea 
koheesiovaroista;

Or. en

Tarkistus 8
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että yksittäiset 
alueet tai jäsenvaltiot eivät yksin ja 
erikseen pysty ratkaisemaan 
ilmastonmuutoksen torjunnan kaltaisia 
maailmanlaajuisia haasteita tai 
maailmanlaajuisia pandemioita, kuten 
äskettäin puhjennutta 
koronaviruspandemiaa;

Or. en

Tarkistus 9
Pascal Arimont

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. katsoo, että rajat ylittävän 
taloudellisen toiminnan suojelu on 
erityisen tärkeää ja että EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välisten 
rajatyöntekijöiden olisi voitava 
jatkossakin ansaita toimeentulonsa;

Or. en

Tarkistus 10
Tsvetelina Penkova
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että olisi hyödyllistä jatkaa 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
alueiden välisiä Interreg-ohjelmia 
huolimatta siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta on kolmannen maan 
asemassa;

C. katsoo, että olisi hyödyllistä sekä 
EU:lle että Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle jatkaa Interreg-
ohjelmia huolimatta siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta on kolmannen maan 
asemassa;

Or. en

Tarkistus 11
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että koheesiorahoitus on 
erityisen tärkeää Pohjois-Irlannille ja 
Irlannin raja-alueille, koska Peace-
ohjelmalla on ollut keskeinen rooli 
yhteisöjen sovinnonteossa ja 
rauhanrakentamisessa;

D. katsoo, että koheesiorahoitus on 
erityisen tärkeää Pohjois-Irlannille ja 
Irlannin raja-alueille, koska Peace-
ohjelmalla on ollut keskeinen rooli 
yhteisöjen sovinnonteossa ja 
rauhanrakentamisessa; ottaa huomioon, 
että Peace-ohjelma on yhdistänyt 
tuhansia ihmisiä rajat ylittävillä toimilla, 
muun muassa tukemalla pienten ja 
keskisuurten yritysten kehittämistä, 
yhteisöperustaisia järjestöjä, jotka 
johtavat sovintoon ja kulttuurien 
ymmärtämiseen liittyviä hankkeita, sekä 
rajat ylittäviä hankkeita, joissa 
keskitytään taitoihin, oppimiseen ja 
koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 12
Pascal Arimont

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että EU:n 
kehitys- ja koheesiopolitiikat ovat 
mahdollistaneet hedelmällisen yhteistyön 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
merentakaisten alueiden välillä, ja katsoo, 
että tätä yhteistyötä olisi jatkettava myös 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 13
Tsvetelina Penkova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. katsoo, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisella unionista 
ilman myöhempää sopimusta sen 
tulevasta suhteesta EU:n kanssa olisi 
haitallisia vaikutuksia ja se aiheuttaisi 
merkittävän rasitteen EU:n julkiselle 
taloudelle; katsoo, että 
yhteisvastuullisuuden periaatteen 
aktivoiminen olisi perusteltua, jos EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista 
suhteista ei päästä sopimukseen; ottaa 
huomioon, että parlamentti on jo 
hyväksynyt yhteisvastuullisuuden 
periaatteen aktivoimisen tällaisessa 
tilanteessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

E. katsoo, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisella unionista 
ilman myöhempää sopimusta sen tulevasta 
suhteesta EU:n kanssa olisi haitallisia 
vaikutuksia ja se aiheuttaisi merkittävän 
rasitteen EU:n julkiselle taloudelle; katsoo, 
että yhteisvastuullisuuden periaatteen 
aktivoiminen olisi perusteltua, jos EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista 
suhteista ei päästä sopimukseen; ottaa 
huomioon, että parlamentti on jo 
hyväksynyt yhteisvastuullisuuden 
periaatteen aktivoimisen tällaisessa 
tilanteessa;

E. katsoo, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisella unionista 
ilman myöhempää sopimusta sen tulevasta 
suhteesta EU:n kanssa olisi haitallisia 
vaikutuksia ja se aiheuttaisi merkittävän 
rasitteen EU:n julkiselle taloudelle; katsoo, 
että yhteisvastuullisuuden periaatteen 
aktivoiminen olisi perusteltua, jos EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista 
suhteista ei päästä sopimukseen;

Or. it

Tarkistus 15
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa olisi pyydettävä 
osallistumaan koheesiovarojen 
rahoittamiseen, jos se haluaa osallistua 
sisämarkkinoihin ETA-maita koskevan 
mallin mukaisesti;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 16
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa olisi pyydettävä 

1. katsoo, että koska Yhdistynyt 
kuningaskunta ei osallistu 
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osallistumaan koheesiovarojen 
rahoittamiseen, jos se haluaa osallistua 
sisämarkkinoihin ETA-maita koskevan 
mallin mukaisesti;

täysimääräisesti sisämarkkinoihin, sen ei 
pitäisi voida saada tukea 
koheesiorahastoista, lukuun ottamatta 
hankkeita, jotka ovat sallittuja kyseisten 
rahastojen perustamisasetusten nojalla; 
toteaa lisäksi, että jos Yhdistynyt 
kuningaskunta lopulta haluaa osallistua 
sisämarkkinoihin, sen olisi osallistuttava 
koheesiorahastojen rahoittamiseen 
kaudella 2021–2027 ETA-maihin 
sovellettavan mallin mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 17
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa olisi pyydettävä 
osallistumaan koheesiovarojen 
rahoittamiseen, jos se haluaa osallistua 
sisämarkkinoihin ETA-maita koskevan 
mallin mukaisesti;

1. katsoo, että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa ja siirrettyä toimivaltaa 
käyttävien valtakunnan osien hallituksia 
olisi pyydettävä osallistumaan 
koheesiovarojen rahoittamiseen, jos ne 
haluavat osallistua sisämarkkinoihin ETA-
maita koskevan mallin mukaisesti; katsoo, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi 
pyrittävä jatkamaan osallistumistaan rajat 
ylittäviin ja muihin alueellisen yhteistyön 
ohjelmiin tulevina ohjelmakausina;

Or. en

Tarkistus 18
Tsvetelina Penkova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa olisi pyydettävä 

1. katsoo, että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa olisi pyydettävä 
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osallistumaan koheesiovarojen 
rahoittamiseen, jos se haluaa osallistua 
sisämarkkinoihin ETA-maita koskevan 
mallin mukaisesti;

osallistumaan koheesiovarojen 
rahoittamiseen, jos se haluaa osallistua 
sisämarkkinoihin ETA-maihin parhaillaan 
sovellettavan mallin mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 19
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa löytämään pitkän 
aikavälin ratkaisun, joka mahdollistaa 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumisen EU:n koheesiopolitiikkaan 
välineenä, jolla varmistetaan kestävä 
kehitys, kumppanuusosallistuminen, 
yhdennetty ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuva lähestymistapa sekä ihmisten 
välisten yhteyksien edistäminen Euroopan 
mantereeseen;

Or. en

Tarkistus 20
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet sekä 
Englannin kanaalin ja Pohjanmeren 
rannikkoalueet;

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet sekä 
Englannin kanaalin ja Pohjanmeren 
rannikkoalueet; palauttaa mieliin tarpeen 
arvioida brexitin vaikutuksia pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, jotka toimivat 
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alueilla, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 21
Isabel Benjumea Benjumea

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet sekä 
Englannin kanaalin ja Pohjanmeren 
rannikkoalueet;

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet, 
Englannin kanaalin ja Pohjanmeren 
rannikkoalueet sekä Andalusia;

Or. es

Tarkistus 22
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet sekä 
Englannin kanaalin ja Pohjanmeren 
rannikkoalueet;

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet, Walesin 
läntiset alueet sekä Englannin kanaalin ja 
Pohjanmeren rannikkoalueet;

Or. en
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Tarkistus 23
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet sekä 
Englannin kanaalin ja Pohjanmeren 
rannikkoalueet;

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa 
olisi otettava huomioon niiden alueiden 
tarpeet, joihin brexit vaikuttaa, erityisesti 
niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai 
meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, kuten Irlannin raja-alueet sekä 
Englannin kanaalin, Atlantin ja 
Pohjanmeren rannikkoalueet;

Or. en

Tarkistus 24
Pascal Arimont

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa sisällyttämään tulevaan 
sopimukseen määräyksiä 
rajatyöntekijöiden toimeentulon 
turvaamisen jatkamisesta, mukaan lukien 
uudet työsuhteet, erityisesti niiden 
työntekijöiden osalta, jotka ylittävät 
Irlannin rajan tai Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Belgian, Ranskan tai 
Alankomaiden välisen rajan;

Or. en

Tarkistus 25
Martina Michels

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että Interreg-
ohjelmasta rahoitetuilla rajat ylittävillä ja 
valtioiden välisillä ohjelmilla on keskeinen 
rooli eri jäsenvaltioiden alueiden välisen 
yhteistyön edistämisessä, ja ehdottaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan olisi 
tulevaisuudessa voitava olla edelleen 
mukana Interreg-ohjelmissa edellyttäen, 
että se osallistuu rahoitukseen;

3. panee merkille, että Interreg-
ohjelmasta rahoitetuilla rajat ylittävillä ja 
valtioiden rajat ylittävillä ohjelmilla on 
keskeinen rooli alueiden ja niiden 
kansalaisten välisen yhteistyön 
edistämisessä; suhtautuisi myönteisesti 
kaikkiin sopimuksiin, joiden nojalla 
Pohjois-Irlanti voisi osallistua muihin 
EU:n ohjelmiin, erityisesti Interreg-
ohjelmaan, edellyttäen, että se osallistuu 
rahoitukseen; katsoo kuitenkin, että 
kolmantena maana koko Yhdistynyt 
kuningaskunta ei voi nauttia samoista 
oikeuksista ja eduista kuin jäsenvaltio; 
ehdottaa näin ollen, että Interreg-
ohjelmien olisi oltava vastedes avoinna 
Yhdistyneelle kuningaskunnalle 
edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta 
sitoutuu antamaan ohjelmalle 
oikeudenmukaisen ja asianmukaisen 
rahoitusosuuden koko sen keston ajan 
osana monivuotista rahoituskehystä;

Or. en

Tarkistus 26
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että Interreg-
ohjelmasta rahoitetuilla rajat ylittävillä ja 
valtioiden välisillä ohjelmilla on keskeinen 
rooli eri jäsenvaltioiden alueiden välisen 
yhteistyön edistämisessä, ja ehdottaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan olisi 
tulevaisuudessa voitava olla edelleen 
mukana Interreg-ohjelmissa edellyttäen, 
että se osallistuu rahoitukseen;

3. panee merkille, että Interreg-
ohjelmasta rahoitetuilla rajat ylittävillä ja 
valtioiden välisillä ohjelmilla, Wales-
Irlanti-ohjelma ja Atlantin alueen 
ohjelma mukaan lukien, on keskeinen 
rooli eri jäsenvaltioiden alueiden välisen 
yhteistyön edistämisessä, ja ehdottaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja siirrettyä 
toimivaltaa käyttävien valtakunnan osien 
hallitusten olisi voitava olla edelleen 
mukana Interreg-ohjelmissa edellyttäen, 
että ne osallistuvat rahoitukseen;
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Or. en

Tarkistus 27
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että Interreg-
ohjelmista tuetaan myös osallistavia 
politiikkoja ja strategioita, joilla vältetään 
eriarvoisuuden kärjistyminen rajat 
ylittävissä yhteisöissä; katsoo, että rajat 
ylittävien ja valtioiden välisten Interreg-
ohjelmien säilyttäminen Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa on keino edistää 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
sukupuolten tasa-arvoa kyseisillä alueilla 
ja parantaa maahantulijoiden, nuorten ja 
ikääntyneiden työntekijöiden sekä 
matalan osaamistason työntekijöiden 
olosuhteita;

Or. en

Tarkistus 28
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle olisi tarjottava 
mahdollisuus osallistua alueelliseen 
yhteistyöhön eurooppalaisia parhaita 
käytäntöjä noudattaen ja soveltaen 
kaikkia säännöksiä, jotka koskevat 
Yhdistyneen kuningaskunnan toimijoiden 
täysimääräistä yhteistyötä EU:n 
vastaavien tahojen kanssa, mukaan 
lukien Yhdistyneen kuningaskunnan 
asianmukainen rahoitusosuus;
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Or. en

Tarkistus 29
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumatta siitä, 
mikä ratkaisu koheesiorahoitukselle 
löydetään muilla alueilla, on äärimmäisen 
tärkeää, että Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueilla jatketaan Peace-ohjelmaa, jota 
EU:n erityisohjelmista vastaava elin 
hallinnoi itsenäisesti;

4. korostaa, että riippumatta siitä, 
mikä ratkaisu koheesiorahoitukselle 
löydetään muilla alueilla, kuten 
Skotlannissa ja Walesissa, on äärimmäisen 
tärkeää, että Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueilla jatketaan Peace-ohjelmaa, jota 
EU:n erityisohjelmista vastaava elin 
hallinnoi itsenäisesti;

Or. en

Tarkistus 30
Tsvetelina Penkova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että riippumatta siitä, 
mikä ratkaisu koheesiorahoitukselle 
löydetään muilla alueilla, on äärimmäisen 
tärkeää, että Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueilla jatketaan Peace-ohjelmaa, jota 
EU:n erityisohjelmista vastaava elin 
hallinnoi itsenäisesti;

4. korostaa, että on äärimmäisen 
tärkeää, että Pohjois-Irlannissa ja Irlannin 
raja-alueilla jatketaan Peace-ohjelmaa, jota 
EU:n erityisohjelmista vastaava elin 
hallinnoi itsenäisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Pascal Arimont

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)



AM\1203152FI.docx 17/23 PE650.486v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että EU:n syrjäisimpien 
alueiden ja merentakaisten maiden ja 
alueiden sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan merentakaisten 
alueiden, erityisesti Karibian ja 
Tyynenmeren alueiden, välistä yhteistyötä 
olisi jatkettava; kehottaa antamaan 
erityissäännöksiä, joilla mahdollistetaan 
tarvittaessa Euroopan kehitysrahaston ja 
koheesiorahaston puitteissa toteutettavat 
tulevat yhteishankkeet;

Or. en

Tarkistus 32
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että liikkuvuus ja 
tavaroiden ja laitteistojen väliaikainen 
liikkuminen ovat tärkeitä käynnissä 
olevalle yhteistyölle kulttuuri- ja 
koulutusalan ryhmien välillä; katsoo, että 
ihmisten, tavaroiden ja laitteistojen 
väliaikainen liikkuvuus on hyvä tapa 
tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia ja 
jakaa hyviä käytäntöjä ja 
asiantuntemusta;

Or. en

Tarkistus 33
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että EU:n 
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koheesiopolitiikalla on ollut tärkeä 
vaikutus Pohjois-Irlantiin erityisesti siinä 
mielessä, että se on auttanut köyhiä 
kaupunki- ja maaseutualueita elpymään, 
auttanut torjumaan ilmastonmuutosta 
sekä luonut yhteisöjen välisiä ja rajat 
ylittäviä yhteyksiä rauhanprosessin 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 34
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että kaikki sidosryhmät 
Pohjois-Irlannissa pitävät tärkeänä jatkaa 
EU:n koheesiopolitiikan tavoitteita 
alueella; korostaa tässä yhteydessä 
alhaalta ylöspäin suuntautuvan 
lähestymistavan, koordinoidun 
monitasoisen hallinnon ja 
kumppanuusperiaatteen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 35
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. palauttaa mieliin, että yhteisellä 
kalastuspolitiikalla on myönteinen rooli 
kalastusalan kehittämisessä ja 
kalavarojen hoidossa; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että uusi 
sopimus ei vaikuta nykyisiin biologista 
monimuotoisuutta koskeviin strategioihin 
eikä talouden alaan;
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Or. en

Tarkistus 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että on tärkeää 
laajentaa Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston soveltamisalaa 
kattamaan osa niistä julkisista 
lisämenoista, joita aiheutuu 
siirtymäkauden päättymiseen 
valmistautumisesta tai sen päättymisen 
seurauksena, jos sopimusta Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevista suhteista EU:n 
kanssa ei saada aikaan; kehottaa 
komissiota esittämään asiasta ehdotuksen, 
joka vastaa aiemmin tehtyä ehdotusta, 
jolla varauduttiin siihen, että 
erosopimusta ei ratifioida ja jonka 
parlamentti hyväksyi 24. lokakuuta 20191.

Poistetaan.

_________________
1 Euroopan parlamentin 24. lokakuuta 
2019 hyväksymät tarkistukset 
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
muuttamisesta taloudellisen tuen 
antamiseksi jäsenvaltioille niihin 
kohdistuvan vakavan taloudellisen 
rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan erotessa unionista ilman 
sopimusta, (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. it

Tarkistus 37
Tsvetelina Penkova
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että on tärkeää 
laajentaa Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston soveltamisalaa 
kattamaan osa niistä julkisista 
lisämenoista, joita aiheutuu 
siirtymäkauden päättymiseen 
valmistautumisesta tai sen päättymisen 
seurauksena, jos sopimusta Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevista suhteista EU:n 
kanssa ei saada aikaan; kehottaa 
komissiota esittämään asiasta ehdotuksen, 
joka vastaa aiemmin tehtyä ehdotusta, 
jolla varauduttiin siihen, että 
erosopimusta ei ratifioida ja jonka 
parlamentti hyväksyi 24. lokakuuta 20191.

Poistetaan.

_________________
1 Euroopan parlamentin 24. lokakuuta 
2019 hyväksymät tarkistukset 
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
muuttamisesta taloudellisen tuen 
antamiseksi jäsenvaltioille niihin 
kohdistuvan vakavan taloudellisen 
rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan erotessa unionista ilman 
sopimusta, (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. en

Tarkistus 38
Isabel Benjumea Benjumea

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että on tärkeää laajentaa 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 

5. muistuttaa, että on tärkeää laajentaa 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
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soveltamisalaa kattamaan osa niistä 
julkisista lisämenoista, joita aiheutuu 
siirtymäkauden päättymiseen 
valmistautumisesta tai sen päättymisen 
seurauksena, jos sopimusta Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevista suhteista EU:n 
kanssa ei saada aikaan; kehottaa 
komissiota esittämään asiasta ehdotuksen, 
joka vastaa aiemmin tehtyä ehdotusta, 
jolla varauduttiin siihen, että 
erosopimusta ei ratifioida ja jonka 
parlamentti hyväksyi 24. lokakuuta 20191.

soveltamisalaa kattamaan osa niistä 
julkisista lisämenoista, joita aiheutuu 
siirtymäkauden päättymiseen 
valmistautumisesta tai sen päättymisen 
seurauksena, jos sopimusta Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevista suhteista EU:n 
kanssa ei saada aikaan; palauttaa mieliin 
tämän rahaston viimeisimmät 
uudistukset, jotka toteutettiin SARS-CoV-
2-koronaviruksen aiheuttaman 
terveyskriisin vuoksi; katsoo, että niitä on 
tarkasteltava siten, että otetaan huomioon 
tämän kriisin vaikutukset terveys-, 
sosiaali- ja talousjärjestelmään;

_________________
1 Euroopan parlamentin 24. lokakuuta 
2019 hyväksymät tarkistukset 
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
muuttamisesta taloudellisen tuen 
antamiseksi jäsenvaltioille niihin 
kohdistuvan vakavan taloudellisen 
rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan erotessa unionista ilman 
sopimusta, (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. es

Tarkistus 39
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että ollakseen 
sisämarkkinoilla Yhdistyneen 
kuningaskunnan on noudatettava 
suunniteltua kumppanuutta ja 
ylläpidettävä hiilen 
hinnoittelujärjestelmää, jonka tehokkuus 
ja soveltamisala ovat vähintään 
samantasoiset kuin EU:n yhteisissä 
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normeissa, mukaan lukien tavoite 
ilmastoneutraalin talouden 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti; korostaa, että nämä tavoitteet 
on saavutettava ennen unionin 
siirtymäkauden päättymistä ja että niitä 
on sovellettava edelleen sen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 40
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota 
valmistautumaan sopimuksetonta eroa 
koskevan vaihtoehdon seurauksiin, jos 
Yhdistynyt kuningaskunta ei pyydä 
siirtymäkauden pidentämistä;

Or. en

Tarkistus 41
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että päästäkseen 
sisämarkkinoille Yhdistyneen 
kuningaskunnan olisi edistettävä 
ainoastaan laillisesti saatuja ja kestävällä 
tavalla hoidettuja luonnonvaroja, 
erityisesti biologisen monimuotoisuuden, 
eläimistön ja kasviston, vesiekosysteemien 
ja metsätaloustuotteiden osalta, ja 
noudatettava asiaankuuluvia 
kansainvälisiä välineitä ja käytäntöjä, 
kuten EU:n toimintasuunnitelmaa 
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luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
laittoman kaupan torjumiseksi.

Or. en


