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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, de vedtager:

A. der henviser til, at samhørighedspolitikken er et centralt instrument, der til gengæld for 
de muligheder, det indre marked giver, sikrer solidaritet mellem de europæiske 
regioner; der henviser til, at regioner, som ønsker adgang til det indre marked, skal yde 
et bidrag til samhørighedsfondene – ligesom det er tilfældet for EØS-lande;

B. der henviser til, at mange regioner i EU, navnlig de regioner, der deler en land- eller 
søgrænse med Det Forenede Kongerige, vil blive hæmmet af nye handelshindringer 
mellem EU og Det Forenede Kongerige, og at de derfor vil have behov for yderligere 
støtte fra samhørighedsfondene;

C. der henviser til, at det – selv om Det Forenede Kongerige er et tredjeland – vil være 
fordelagtigt at fortsætte Interregprogrammerne mellem EU's og Det Forenede 
Kongeriges regioner;

D. der henviser til, at samhørighedsmidler er af særlig betydning for Nordirland og de irske 
grænseregioner, eftersom Peace-programmet har spillet en central rolle med hensyn til 
forsoning og fredsopbygning;

E. der henviser til, at Det Forenede Kongeriges udtræden uden en efterfølgende aftale om 
dets fremtidige forbindelser med EU vil have ødelæggende virkninger og vil medføre en 
betydelig byrde for de offentlige finanser i EU; der henviser til, at det, såfremt det ikke 
lykkes at opnå en aftale om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede 
Kongerige, vil være berettiget at aktivere solidaritetsprincippet; der henviser til, at 
Parlamentet allerede har godkendt at aktivere solidaritetsprincippet i tilfælde af et 
sådant scenarie;

1. mener, at Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med modellen for EØS-landene 
bør opfordres til at bidrage til samhørighedsfondene, hvis det ønsker at deltage i det 
indre marked;

2. mener, at den nye aftale bør tage hensyn til behovene i de regioner, der er berørt af 
brexit, navnlig de regioner, der deler en land- eller søgrænse med Det Forenede 
Kongerige, såsom grænseregionerne i Irland og kystområderne langs Den Engelske 
Kanal og Nordsøen;

3. bemærker, at de grænseoverskridende og tværnationale programmer, der finansieres 
gennem Interreg, spiller en central rolle med hensyn til at fremme samarbejdet mellem 
regioner i forskellige medlemsstater, og foreslår, at Interregprogrammer fortsat bør være 
åbne for Det Forenede Kongerige fremover, forudsat at landet yder et finansielt bidrag;

4. understreger, at det uanset hvilken løsning, der findes for samhørighedsfinansieringen i 
andre regioner, er af største betydning, at Peace-programmet i Nordirland og 
grænseområderne i Irland fortsætter, og at det forvaltes selvstændigt af Organet for 
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Særlige EU-Programmer;

5. minder om vigtigheden af at udvide anvendelsesområdet for Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond, således at denne kan bruges til at finansiere en del af de offentlige 
udgifter i forbindelse med forberedelsen til eller som et resultat af overgangsperiodens 
udløb, uden at der er indgået en efterfølgende aftale om de fremtidige forbindelser 
mellem Det Forenede Kongerige og EU; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et 
forslag herom, der har samme mønster som det tidligere fremsatte forslag om at tackle 
en situation uden en ratificeret udtrædelsesaftale, som blev godkendt af Parlamentet den 
24. oktober 20191.

1 Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 24. oktober 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til 
medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045. 


