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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne 
myöhemmin hyväksyvät:

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;

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 kanssa, minkä vuoksi 
ne tarvitsevat lisätukea koheesiovaroista;

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

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

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;

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

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;

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;

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

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.

1Euroopan 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. 


