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EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2018 EU:n koheesiopolitiikan 
vaikutuksista Pohjois-Irlantiin (2017/2225(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin,

– ottaa huomioon vuonna 1998 tehdyn Belfastin sopimuksen (pitkänperjantain sopimus) 
määräykset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen 
laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan 
lausunnon (A8-0240/2018),

A. ottaa huomioon, että EU:n koheesiopolitiikkaa toteutetaan Pohjois-Irlannissa erilaisilla 
välineillä, joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto, Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueella toteutettava PEACE-
ohjelma ja rajatylittävä Interreg-ohjelma;

B. pitää selvänä, että Pohjois-Irlanti kuuluu alueisiin, jotka ovat hyötyneet suuresti EU:n 
koheesiopolitiikasta; pitää erittäin myönteisenä sitoutumista tulevaan rahoitukseen 
komission ehdotuksessa vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi;

C. ottaa huomioon, että yleisempien koheesiopolitiikan rahastojen lisäksi Pohjois-Irlanti on 
saanut tukea etenkin erityisistä rajatylittävistä ja yhteisöjen sisäisistä sekä niiden 
välisistä ohjelmista, kuten PEACE-ohjelmasta;

D. ottaa huomioon, että EU:n koheesiopolitiikka on vaikuttanut erityisesti PEACE-
ohjelman välityksellä ratkaisevasti Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin ja että se tukee 
pitkänperjantain sopimusta ja tukee edelleen yhteisöjen välistä sovintoa;



E. ottaa huomioon, että siitä lähtien kun ensimmäinen PEACE-ohjelma perustettiin vuonna 
1995, on käytetty yli 1,5 miljardia euroa sekä Pohjois-Irlannin konfliktin osapuolina 
olevien yhteisöjen ja Irlannin raja-alueiden välisen yhteenkuuluvuuden että 
taloudellisen ja sosiaalisen vakauden edistämiseen;

F. ottaa huomioon, että EU:n koheesiorahoituksen menestyksen takana on osittain se, että 
sitä pidetään ”neutraalina rahoituksena”, joka ei ole suoraan yhteydessä kummankaan 
yhteisön etuihin;

1. korostaa, että EU:n koheesiopolitiikalla on ollut tärkeä ja myönteinen vaikutus Pohjois-
Irlantiin erityisesti siinä mielessä, että se on auttanut köyhiä kaupunki- ja 
maaseutualueita elpymään, auttanut torjumaan ilmastonmuutosta sekä luonut yhteisöjen 
välisiä ja rajatylittäviä yhteyksiä rauhanprosessin yhteydessä; panee erityisesti merkille, 
että köyhille kaupunki- ja maaseutualueille kohdennettavalla avulla tuetaan usein 
osaamistaloutta edistävää uutta taloudellista kehitystä, josta ovat esimerkkinä Belfastin 
ja Derryn/Londonderryn tiedepuistot;

2. painottaa, että Pohjois-Irlannin ja sen naapurialueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen 
kehitykseen käytetään nykyisen rahoituskauden aikana yli miljardi euroa EU:n 
rahoitusapua ja siitä 230 miljoonaa euroa investoidaan Pohjois-Irlannin PEACE-
ohjelmaan (jonka määrärahat ovat kokonaisuudessaan lähes 270 miljoonaa euroa) ja 
240 miljoonaa euroa Pohjois-Irlannin, Irlannin ja Skotlannin Interreg V-A -ohjelmaan 
(jonka määrärahat ovat kokonaisuudessaan 280 miljoonaa euroa);

3. katsoo, että erityiset Pohjois-Irlantia koskevat EU:n ohjelmat, varsinkin PEACE-
ohjelma, ovat keskeisen tärkeitä rauhanprosessin ylläpitämisen kannalta, koska ne 
edistävät sovintoa sekä yhteisöjen sisäisiä ja niiden välisiä ja rajatylittäviä yhteyksiä; 
toteaa, että yhteisöjen väliset ja rajatylittävät yhteisökeskukset ja yhteiset palvelut ovat 
erityisen tärkeitä tässä mielessä;

4. pitää myönteisenä merkittävää edistystä, jota Pohjois-Irlannissa on saatu aikaan 
PEACE-ohjelman yhteydessä, ja antaa tunnustusta kaikkien osapuolten työlle tässä 
prosessissa;

5. katsoo, että yhteisöjen sisäiset ja niiden väliset luottamusta rakentavat toimenpiteet sekä 
rauhanomaista rinnakkaiseloa edistävät toimenpiteet, kuten yhteiset tilat ja 
tukiverkostot, ovat olleet keskeisessä asemassa rauhanprosessissa, koska yhteiset tilat 
tarjoavat Pohjois-Irlannin yhteisöille mahdollisuuden kokoontua yhteen ja toimia 
yhdessä yhtenä yhteisönä sekä kehittää keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta, mikä 
puolestaan auttaa kaventamaan kuilua niiden välillä;

6. pitää hyvin tärkeänä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä ja alhaalta ylös 
-menettelytapaa, jossa kaikkia yhteisöjä kannustetaan omavastuullisuuteen hankkeiden 
yhteydessä, mikä edistää rauhanprosessia;

7. panee merkille, että kaikki sidosryhmät Pohjois-Irlannissa pitävät tärkeänä jatkaa EU:n 
koheesiopolitiikan tavoitteita alueella; pitää tähän liittyen hyvin tärkeänä koordinoitua 
monitasoista hallintoa ja kumppanuusperiaatetta; 

8. katsoo kuitenkin, että vielä enemmän on tehtävä, jotta yleinen tietoisuus EU:n 
rahoituksen vaikutuksista ja tarpeesta Pohjois-Irlannissa ja niiden näkyvyys 



lisääntyisivät, erityisesti tiedottamalla suurelle yleisölle EU:n rahoittamien hankkeiden 
vaikutuksesta rauhanprosessiin ja alueen yleiseen talouskehitykseen;

9. on ilahtunut siitä, että hallinnointi- ja valvontajärjestelmät toimivat näillä alueilla 
asianmukaisesti ja että EU:n rahoitusapu käytetään näin ollen tehokkaasti; korostaa 
kuitenkin, että sääntöjenmukaisuuden lisäksi PEACE-ohjelman tuloksellisuutta 
arvioitaessa on aina otettava huomioon sen perustavoitteet;

10. rajoittamatta meneillään olevia EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluja pitää 
ratkaisevan tärkeänä, että Pohjois-Irlanti voi vuoden 2020 jälkeen osallistua tiettyihin 
EU:n erityisohjelmiin, kuten PEACE-ohjelmaan ja Pohjois-Irlannin, Irlannin ja 
Skotlannin Interreg V-A -ohjelmaan, koska se olisi erittäin hyödyllistä kestävän 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta erityisesti epäsuotuisassa asemassa 
olevilla alueilla sekä maaseutu- ja raja-alueilla, sillä se kuroo umpeen nykyisiä eroja; 
kannattaa lisäksi sitä, että vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikkia asiaa koskevia rahoitusvälineitä käytetään mahdollistamaan 
koheesiopolitiikan tavoitteiden jatkaminen;

11. rajoittamatta meneillään olevia EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluja 
katsoo, että vuoden 2020 jälkeen olisi jatkettava alueellista yhteistyötä varten ja 
erityisesti rajatylittäviin ja yhteisöjen välisiin hankkeisiin myönnettävää EU:n tukea, 
kun otetaan huomioon erityisten Pohjois-Irlantia koskevien EU:n koheesio-ohjelmien 
saavutukset ja varsinkin alueen vakauden kannalta erityisen tärkeiden PEACE-ohjelman 
ja Interreg-ohjelmien saavutukset; pelkää, että näiden ohjelmien lakkauttaminen 
vaarantaisi luottamusta rakentavan rajatylittävän ja yhteisöjen sisäisen sekä niiden 
välisen toiminnan ja sen seurauksena rauhanprosessin; 

12. painottaa, että 85 prosenttia PEACE- ja Interreg-ohjelmien rahoituksesta tulee EU:lta; 
pitää siksi tärkeänä, että EU tarjoaa Pohjois-Irlannin yhteisöille edelleen tukea vuoden 
2020 jälkeen toimimalla aktiivisesti käytettävissä olevan EU:n koheesiorahoituksen ja 
yhteisöjen sisäiseen ja niiden väliseen toimintaan tarkoitetun rahoituksen 
hallinnoinnissa Pohjois-Irlannissa ja auttaa siten näitä yhteisöjä pääsemään eroon 
yhteiskunnallisista jakolinjoista; katsoo tässä yhteydessä, että rahoitus olisi säilytettävä 
asianmukaisella tasolla vuoden 2020 jälkeen; korostaa, että tämä on tärkeää, jotta 
rauhanrakennustyö voisi jatkua; 

13. pyytää komissiota tuomaan koheesiorahoituksesta Pohjois-Irlannissa varsinkin PEACE-
ohjelman yhteydessä saatuja kokemuksia esille esimerkkinä siitä, miten EU puuttuu 
yhteisöjen välisiin konflikteihin ja yhteisöjen jakautuneisuuteen; korostaa, että tässä 
suhteessa Pohjois-Irlannin sovintoprosessi on myönteinen esimerkki muille konflikteja 
läpikäyneille EU:n alueille;

14. korostaa, että koheesiorahoitukseen ja PEACE-ohjelmaan liittyvät hyvät käytännöt olisi 
otettava EU:n malliksi ja että niitä olisi edistettävä, jotta voidaan päästä eroon konfliktin 
osapuolina olevien yhteisöjen keskinäisestä epäluottamuksesta ja saavuttaa pysyvä 
rauha Euroopan muissa osissa ja jopa maailmanlaajuisesti;

15. pitää erittäin tärkeänä, että Pohjois-Irlannin väestö ja erityisesti nuoret voivat 
jatkossakin osallistua kaikkialla Euroopassa taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuurialan 
vaihtoon ja erityisesti Erasmus+ -ohjelmaan;



16. panee merkille, että komissio aikoo ehdottaa PEACE- ja Interreg-ohjelmien jatkamista 
ehdotuksessaan vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi; panee lisäksi 
merkille Yhdistyneen kuningaskunnan huhtikuussa 2018 koheesiopolitiikan 
tulevaisuudesta esittämän kannanoton, jossa se ilmaisee olevansa valmis harkitsemaan 
Pohjois-Irlannin täytäntöönpanoelimen, Irlannin hallituksen ja EU:n kanssa mahdollista 
seuraajaa PEACE IV -ohjelmalle sekä Interreg V-A -ohjelmalle vuoden 2020 
jälkeiseksi kaudeksi, ja toteaa, että tämän lisäksi se on sitoutunut noudattamaan 
PEACE- ja Interreg-ohjelmia koskevia nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä tehtyjä sitoumuksia;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Pohjois-Irlannin edustajakokoukselle ja täytäntöönpanoelimelle (Northern Ireland 
Assembly and Executive) sekä jäsenvaltioiden ja niiden alueiden hallituksille ja 
parlamenteille.


