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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην 
πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό μέσο με το οποίο, ως 
αντιστάθμιση για τις ευκαιρίες που παρέχει η εσωτερική αγορά, διασφαλίζεται 
αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν το ΗΒ 
αποφασίσει να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά ως μέλος, πρέπει να συνεισφέρει 
οικονομικά στα ταμεία αλληλεγγύης και συνοχής, και να σέβεται τις οριζόντιες 
πολιτικές, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη, την κλιματική 
αλλαγή, το περιβάλλον, τη γεωργία και την αλιεία – όπως άλλωστε συμβαίνει με τις 
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως όσες έχουν κοινά χερσαία ή 
θαλάσσια σύνορα με το ΗΒ, θα πληγούν από τη δημιουργία νέων φραγμών στο εμπόριο 
και την κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ και, συνεπώς, θα 
χρειαστούν πρόσθετη στήριξη από τα ταμεία συνοχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της διασυνοριακής οικονομικής δραστηριότητας 
είναι ιδιαίτερα σημαντική και ότι οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι που μετακινούνται 
μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να 
εξασφαλίζουν τα μέσα διαβίωσης τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που το ΗΒ είναι τρίτη χώρα, η συνέχιση των 
προγραμμάτων Interreg μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και του ΗΒ θα ήταν επωφελής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη συνοχή είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικά για τη Βόρεια Ιρλανδία και τις παραμεθόριες περιφέρειες της Ιρλανδίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα PEACE έχει συμβάλει αποφασιστικά στη 
συμφιλίωση των τοπικών κοινοτήτων και στην εμπέδωση της ειρήνης, καθώς και στη 
δημιουργία ενός δικτύου στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες πολίτες στο πλαίσιο 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η παροχή στήριξης για την 
ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο που 
διαχειρίζονται έργα σχετικά με τη συμφιλίωση και την πολιτιστική κατανόηση, καθώς 
και διασυνοριακών έργων που αφορούν κυρίως τις δεξιότητες, τη μάθηση και την 
κατάρτιση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη συνοχή έχουν 
καταστήσει δυνατή μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των 
υπερπόντιων εδαφών του ΗΒ, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και το μέλλον·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αποχώρηση του ΗΒ χωρίς επακόλουθη συμφωνία που θα 
ρυθμίζει τη μελλοντική του σχέση με την ΕΕ θα είχε οδυνηρές συνέπειες, με 
αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-ΗΒ, 
δικαιολογείται η ενεργοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την ενεργοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης σε μια 
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τέτοια περίπτωση·

1. τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση που δεν συμμετέχει στην εσωτερική 
αγοράς ως πλήρες μέλος, δεν θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από ταμεία συνοχής, 
εκτός εάν πρόκειται για έργα επιτρεπόμενα στο πλαίσιο των κανονισμών για την ίδρυση 
των εν λόγω ταμείων· θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον αποφασίσει τελικά ότι 
επιθυμεί να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να συνεισφέρει στα ταμεία 
συνοχής για την περίοδο 2021-2027·

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών 
της ΕΕ που επηρεάζονται από το Brexit, ιδίως εκείνων που διατηρούν χερσαία ή 
θαλάσσια σύνορα με το ΗΒ, όπως είναι για παράδειγμα οι παραμεθόριες περιοχές της 
Ιρλανδίας και της νότιας Ισπανίας, καθώς και οι παράκτιες περιοχές στη Μάγχη, τον 
Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα· υπενθυμίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπος του Brexit σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 
σε κράτη που διατηρούν χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με το ΗΒ·

3. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· ζητεί 
να συμπεριληφθούν στη μελλοντική συμφωνία ρυθμίσεις για τη συνεχή προστασία των 
βιοτικών θεμελίων των διασυνοριακών εργαζομένων, καθώς και για νέες ποιοτικές 
σχέσεις εργασίας, ιδίως για τους διασυνοριακούς εργαζομένους που διασχίζουν τα 
ιρλανδικά σύνορα ή τα σύνορα του ΗΒ με το Βέλγιο, τη Γαλλία ή τις Κάτω Χώρες για 
να μεταβούν στην εργασία τους·

4. επισημαίνει ότι τα διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Interreg διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση 
της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και πολιτών σε διάφορα κράτη μέλη, και 
προτείνει να έχουν το ΗΒ και οι χώρες που το απαρτίζουν και στο μέλλον πρόσβαση 
στα προγράμματα Interreg, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλεται χρηματοδοτική 
συνεισφορά· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα Interreg υποστηρίζουν επίσης πολιτικές 
και στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς που συμβάλλουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων 
σε διασυνοριακές κοινότητες·

5. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η συμβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη 
Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την ανάκαμψη 
υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών περιοχών, την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και τη δημιουργία επαφών σε διακοινοτικό και διασυνοριακό επίπεδο στο 
πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το 
πρόγραμμα PEACE να συνεχίσει να εφαρμόζεται στη Βόρεια Ιρλανδία και στις 
παραμεθόριες περιοχές της Ιρλανδίας τελώντας υπό καθεστώς αυτόνομης διαχείρισης 
από τον ειδικό οργανισμό για τα προγράμματα της ΕΕ·

6. θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ, αφενός, και των υπερπόντιων εδαφών του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, αφετέρου, θα πρέπει να 
συνεχιστεί· ζητεί να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις που θα καταστήσουν δυνατή στο 
μέλλον την από κοινού υλοποίηση έργων στο πλαίσιο, αντιστοίχως, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάπτυξης και των ταμείων συνοχής·

7. υπογραμμίζει ότι, όταν μία ή περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ ή μια υποψήφια προς 
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ένταξη χώρα πλήττονται, μεταξύ άλλων, λόγω σοβαρών επιπτώσεων στην οικονομία, η 
διάθεση χρηματοδοτικών πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΤΑΕΕ) μέσω του ενωσιακού προϋπολογισμού αποτελεί απτή εκδήλωση αλληλεγγύης· 
επισημαίνει ότι, όπως συνέβη και για την αντιμετώπιση της απειλής κατά της δημόσιας 
υγείας από τη νόσο COVID-19, είναι σημαντικό να διευρυνθεί η εμβέλεια του ΤΑΕΕ, 
ώστε να καλυφθούν εν μέρει οι πρόσθετες δημόσιες δαπάνες που θα προκύψουν εν 
όψει, ή ως αποτέλεσμα, της λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς να συναφθεί 
συμφωνία για τη μελλοντική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει συναφώς πρόταση, στην οποία να αποτυπώνεται η πρόταση που είχε 
προηγουμένως υποβληθεί για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο να μην επικυρωθεί η 
συμφωνία αποχώρησης και η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 
20191·

8. ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμαστεί για τις συνέπειες που θα προκύψουν, σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία και το ΗΒ δεν ζητήσει να παραταθεί η 
μεταβατική περίοδος.

1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του 
Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία, Κείμενα που εγκρίθηκαν P9_TA(2019)0045. 
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