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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
en de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in hun 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het cohesiebeleid van zwaarwegend belang is voor het bevorderen van 
de solidariteit tussen Europese regio’s en van de mogelijkheden om gebruik te maken 
van de kansen die de interne markt biedt; overwegende dat regio’s die de interne markt 
willen betreden, een bijdrage moeten leveren aan het cohesiefonds, wat ook geldt voor 
de landen van de Europese Economische Ruimte (EER);

B. overwegende dat veel regio’s van de EU nadelige gevolgen zullen ondervinden van de 
invoering van nieuwe handelsbelemmeringen tussen de EU en het VK, met name de 
regio’s die een land- of zeegrens delen met het VK, en om die reden behoefte zullen 
hebben aan extra steun uit de cohesiefondsen;

C. overwegende dat het VK weliswaar een derde land is, maar dat het goed zou zijn om de 
Interreg-programma’s tussen regio’s in de EU en het VK voort te zetten;

D. overwegende dat de cohesiemiddelen speciaal van belang zijn voor Noord-Ierland en de 
Ierse grensregio’s, aangezien het PEACE-programma een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij de verzoening van gemeenschappen en de vredesopbouw;

E. overwegende dat de terugtrekking van het VK zonder dat een akkoord zou worden 
bereikt over de toekomstige betrekkingen met de EU zeer schadelijke gevolgen zou 
hebben en een aanzienlijke last voor de openbare financiën van de EU zou opleveren; 
overwegende dat het niet bereiken van een akkoord over de toekomstige betrekkingen 
tussen de EU en het VK de gebruikmaking van het solidariteitsbeginsel zou 
rechtvaardigen; overwegende dat het Parlement reeds zijn goedkeuring heeft gehecht 
aan het doen van een beroep op het solidariteitsbeginsel in een dergelijk geval;

1. is van mening dat het VK moet worden gevraagd bij te dragen aan het cohesiefonds 
indien het de interne markt wenst te betreden, in overeenstemming met het model voor 
de EER-landen;

2. is van mening dat in het nieuwe akkoord rekening moet worden gehouden met de 
behoeften van de regio’s die gevolgen ondervinden van de brexit, met name de regio’s 
die een land- of zeegrens met het VK delen, zoals de grensregio’s van Ierland en de 
kustregio’s aan het Kanaal en de Noordzee;

3. wijst erop dat de grensoverschrijdende en transnationale programma’s die worden 
gefinancierd via Interreg een cruciale rol spelen bij het stimuleren van samenwerking 
tussen regio’s in de verschillende lidstaten, en stelt voor om de Interregprogramma’s 
ook in de toekomst toegankelijk te houden voor het VK, mits een financiële bijdrage 
wordt geleverd;

4. benadrukt dat ongeacht welke oplossing wordt gevonden voor de cohesiefinanciering in 
andere regio’s het van het grootste belang is dat het PEACE-programma in Noord-
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Ierland en de Ierse grensregio’s wordt voorgezet, onder autonoom beheer van het 
orgaan voor speciale EU-programma’s;

5. herinnert eraan dat het toepassingsbereik van het Europees Solidariteitsfond uitgebreid 
moet worden, zodat het ook gebruikt kan worden voor het financieren van een deel van 
de extra overheidsuitgaven die gedaan moeten worden ter voorbereiding op het einde 
van de overgangsperiode zonder dat een aansluitend akkoord over de toekomstige 
betrekkingen tussen het VK en de EU is bereikt; vraagt de Commissie een voorstel ter 
zake in te dienen, aansluitend bij het eerder gedane voorstel voor het opvangen van de 
gevolgen van het niet ratificeren van het terugtrekkingsakkoord, door het Parlement 
aangenomen op 24 oktober 20191.

1 Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 24 oktober 2019 op het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 –
 2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045. 


