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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-politika ta' koeżjoni hija strument ewlieni li jiżgura s-solidarjetà bejn ir-reġjuni 
tal-UE inkambju għall-opportunitajiet offruti mis-suq intern; billi jekk ir-Renju Unit 
jiddeċiedi li jikseb aċċess għas-suq intern bħala membru, dan jeħtieġlu jagħmel 
kontribuzzjoni finanzjarja għas-solidarjetà u l-koeżjoni, u jirrispetta l-politiki 
orizzontali, inklużi dawk dwar it-tisħin globali, it-tibdil fil-klima, l-ambjent, l-
agrikoltura u s-sajd – kif inhu l-każ għall-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE);

B. billi ħafna reġjuni tal-UE se jiġu affettwati b'mod negattiv bil-ħolqien ta' ostakli ġodda 
għall-kummerċ u għall-moviment tal-persuni bejn l-UE u r-Renju Unit, b'mod 
partikolari dawk li jikkondividu fruntiera tal-art jew tal-baħar mar-Renju Unit, u 
għalhekk se jeħtieġu appoġġ addizzjonali mill-fondi ta' koeżjoni;

C. billi l-ħarsien tal-attività ekonomika transfruntiera hu partikolarment importanti, u 
għandu jibqa' possibbli għall-ħaddiema transfruntiera bejn l-UE u r-Renju Unit li 
jaqilgħu l-għajxien tagħhom;

D. billi anke jekk ir-Renju Unit se jkun pajjiż terz, ikun vantaġġuż li jitkomplew il-
programmi Interreg bejn ir-reġjuni tal-UE u dawk tar-Renju Unit;

E. billi l-finanzjament tal-koeżjoni huwa ta' importanza speċjali għall-Irlanda ta' Fuq u 
għar-reġjuni fil-fruntiera tal-Irlanda; billi l-programm PEACE żvolġa rwol ewlieni fir-
rikonċiljazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-paċi, u għaqqad eluf ta' nies permezz ta' 
attivitajiet transfruntiera, inkluż appoġġ għall-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, għall-organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità li jmexxu proġetti dwar ir-
rikonċiljazzjoni u l-komprensjoni kulturali, u għal proġetti transfruntiera li jiffokaw fuq 
il-ħiliet, it-tagħlim u t-taħriġ;

F. billi l-politiki tal-iżvilupp u ta' koeżjoni tal-UE ppermettew kooperazzjoni siewja bejn 
it-territorji barra mix-xtut tal-UE u tar-Renju Unit, u din il-kooperazzjoni għandha 
titkompla fil-ġejjieni;

G. billi l-ħruġ tar-Renju Unit mingħajr ftehim sussegwenti dwar ir-relazzjoni futura tiegħu 
mal-UE jkollu effetti ta' tfixkil, li se joħolqu piż sinifikanti għall-finanzi pubbliċi fl-UE; 
billi tali nuqqas ta' ftehim dwar ir-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit 
jiġġustifika l-attivazzjoni tal-prinċipju ta' solidarjetà; billi l-Parlament diġà approva l-
attivazzjoni tal-prinċipju ta' solidarjetà f'sitwazzjoni ta' dan it-tip;

1. Jissottolinja li, jekk ir-Renju Unit ma jiksibx adeżjoni mas-suq intern, m'għandux ikun 
jista' jibbenefika mill-fondi ta' koeżjoni, għajr għal proġetti li huma permessi fl-ambitu 
tar-regolamenti li jistabbilixxu dawk il-fondi; Iqis li, jekk ir-Renju Unit fl-aħħar mill-
aħħar ikun jixtieq jipparteċipa fis-suq intern, hu għandu jikkontribwixxi għall-fondi ta' 
koeżjoni għall-perjodu 2021-2027;
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2. Jemmen li l-ftehim il-ġdid għandu jqis il-ħtiġijiet tar-reġjuni tal-UE affettwati mill-
Brexit, speċjalment dawk li jikkondividu fruntiera tal-art jew tal-baħar mar-Renju Unit, 
bħar-reġjuni fil-fruntiera tal-Irlanda u n-Nofsinhar ta' Spanja, u r-reġjuni kostali tul il-
Kanal, l-Atlantiku u l-Baħar tat-Tramuntana; ifakkar fil-ħtieġa ta' valutazzjoni tal-impatt 
tal-Brexit fuq l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li joperaw fit-territorji li jikkondividu 
fruntiera tal-art jew tal-baħar mar-Renju Unit;

3. Ifakkar fl-importanza tal-mobbiltà tal-forza tax-xogħol eqwa; jitlob li l-ftehim ġejjieni 
jinkludi dispożizzjonijiet għall-ħarsien kontinwu tal-għajxien tal-ħaddiema 
transfruntiera, fosthom għal relazzjonijiet ta' impjiegi ta' kwalità ġodda, b'mod 
partikolari għal dawk li jaħdmu lil hinn mill-fruntiera Irlandiża jew bejn ir-Renju Unit u 
l-Belġju, Franza jew in-Netherlands;

4. Jinnota li l-programmi transfruntiera u transnazzjonali ffinanzjati permezz ta' Interreg 
għandhom rwol ewlieni fit-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u ċ-ċittadini fi Stati 
Membri differenti, u jipproponi li l-programmi Interreg għandhom jibqgħu miftuħa 
għar-Renju Unit u l-pajjiżi kostitwenti tiegħu, dment li ssir kontribuzzjoni finanzjarja 
xierqa; ifakkar li l-programmi Interreg jappoġġaw ukoll politiki u strateġiji inklużivi li 
jevitaw li jżidu l-inugwaljanzi f'komunitajiet transfruntiera;

5. Jissottolinja l-kontribut importanti tal-politika ta' koeżjoni tal-UE għall-Irlanda ta' Fuq, 
b'mod partikolari f'termini ta' assistenza għall-irkupru ta' żoni urbani u rurali 
żvantaġġati, l-indirizzar tat-tibdil fil-klima, u l-bini ta' kuntatti transfruntiera u bejn il-
komunitajiet fil-kuntest tal-proċess ta' paċi; jissottolinja li huwa ta' importanza kbira li l-
programm PEACE ikompli jopera fl-Irlanda ta' Fuq u fir-reġjuni fil-fruntiera tal-Irlanda, 
u li jiġi ġestit b'mod awtonomu mill-Korp għall-Programmi Speċjali tal-UE;

6. Iqis li l-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej tal-UE fuq in-naħa l-waħda, u t-territorji barra mix-xtut tar-Renju Unit fuq in-
naħa l-oħra, b'mod partikolari fil-Karibew u l-Paċifiku, għandha titkompla; jitlob 
dispożizzjonijiet speċjali li jippermettu proġetti konġunti futuri fl-ambitu tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp u l-fondi ta' koeżjoni, skont il-każ;

7. Jissottolinja li l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE), li qiegħed għad-
dispożizzjoni riżorsi finanzjarji permezz tal-baġit tal-UE, jikkostitwixxi espressjoni 
tanġibbli ta' solidarjetà meta riperkussjonijiet serji, inter alia, fuq l-ekonomija 
jaffettwaw reġjun wieħed jew aktar tal-UE jew ta' pajjiż li jkun qed japplika għall-
adeżjoni; ifakkar fl-importanza li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSUE biex 
ikopri parti min-nefqa pubblika addizzjonali mġarrba fit-tħejjija għal xenarju fejn il-
perjodu ta' tranżizzjoni jintemm mingħajr ftehim sussegwenti dwar ir-relazzjoni futura 
tar-Renju Unit mal-UE, jew bħala konsegwenza ta' tali xenarju, kif diġà sar biex tiġi 
indirizzata l-emerġenza tas-saħħa pubblika attwali kkważata mill-COVID-19; jistieden 
lill-Kummissjoni tressaq proposta dwar il-kwistjoni, fuq l-istess linji tal-proposta li saret 
qabel biex jiġi kopert in-nuqqas ta' ratifika tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, li ġie approvat mill-
Parlament fl-24 ta' Ottubru 20191;

1 Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fl-24 ta' Ottubru 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 sabiex tingħata assistenza 
finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-
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8. Jitlob lill-Kummissjoni tħejji għall-konsegwenzi ta' xenarju mingħajr ebda ftehim f'każ 
li r-Renju Unit ma jitlobx estensjoni tal-perjodu ta' tranżizzjoni.

Unjoni mingħajr ftehim, Testi adottati P9_TA(2019)0045. 
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