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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi módosításokat:

A. mivel a kohéziós politika kulcsfontosságú eszköz, amely a belső piaci lehetőségekért 
cserébe szolidaritást biztosít az európai régiók között; mivel régiók csak akkor férhetnek 
hozzá a belső piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai esetében is így van;

B. mivel az EU és az Egyesült Királyság között folyó kereskedelem új akadályok elé kerül, 
ami az EU számos régióját hátrányosan érinti majd, különösen azokat, amelyeknek az 
Egyesült Királysággal közös szárazföldi vagy tengeri határszakaszuk van, és ezért 
további támogatásra lesz szükségük a kohéziós alapokból;

C. mivel az EU és az Egyesült Királyság régiói közötti Interreg programok folytatódása 
akkor is előnyös volna, ha az Egyesült Királyság már harmadik országként venne részt 
azokban;

D. mivel a kohéziós finanszírozás különösen fontos Észak-Írország és Írország határ menti 
régiói számára, ahol a PEACE program kulcsszerepet játszott a közösségi 
megbékélésben és a békeépítésben;

E. mivel az Egyesült Királyságnak az EU-val fenntartott kapcsolatok jövőjére vonatkozó 
megállapodás  megkötése nélküli kilépése zavarokat okozna, és jelentős terhet róna az 
uniós államháztartásokra; mivel az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kapcsolatokra vonatkozó megállapodás elérésének kudarca indokolttá tenné a 
szolidaritás elvének aktiválását;  mivel a Parlament ilyen forgatókönyv esetére már 
jóváhagyta a szolidaritás elvének aktiválását;

1. véleménye szerint az Egyesült Királyságot fel kell kérni arra, hogy ha részt kíván venni 
a belső piacon, akkor az EGT-országokra érvényes modellel összhangban járuljon hozzá 
a kohéziós alapokhoz;

2. úgy véli, hogy az új megállapodásnak figyelembe kell vennie a brexit által érintett 
régiók szükségleteit, különös azokéit, amelyeknek az Egyesült Királysággal közös 
szárazföldi vagy tengeri határszakaszuk van, ilyenek például Írország határ menti régiói, 
valamint a La Manche csatorna menti és az Északi-tenger partja menti régiók;

3. megjegyzi, hogy az Interreg által finanszírozott, határokon átnyúló és transznacionális 
programok kulcsszerepet játszanak a különböző tagállamok régiói közötti 
együttműködés ösztönzésében, és javasolja, hogy az Interreg programok a jövőben is 
nyitva maradjanak az Egyesült Királyság előtt, feltéve, hogy pénzügyi hozzájárulására 
kerül sor;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós finanszírozás más régiókban alkalmazott megoldásaitól 
függetlenül rendkívül fontos, hogy a PEACE program továbbra is működjön Észak-
Írországban és Írország határ menti régióiban, és igazgatását a különleges uniós 
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programok testülete önállóan lássa el;

5. emlékeztet annak fontosságára, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
alkalmazási körét kiterjesszék a további közkiadások azon részére is, amelyek az 
átmeneti időszak előkészítéseként vagy következményeként keletkeznek, ha később 
mégsem születik megállapodás az Egyesült Királyság EU-val fenntartandó jövőbeli 
kapcsolatáról; felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben olyan javaslatot terjesszen elő, 
amely tükrözi a Parlament által 2019. október 24-én jóváhagyott, a kilépésről 
rendelkező megállapodás ratifikálásának kudarcára vonatkozó korábbi javaslatát1.

1 Az Európai Parlament által 2019. október 24-én elfogadott, a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi 
terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)) vonatkozó módosítások, P9_TA(2019)0045. 


