
AD\1204754RO.docx PE648.359v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru dezvoltare regională

2020/2023(INI)

13.5.2020

AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional

referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Raportor pentru aviz: Pascal Arimont



PE648.359v02-00 2/7 AD\1204754RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1204754RO.docx 3/7 PE648.359v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei 
pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât politica de coeziune reprezintă un instrument esențial care asigură solidaritatea 
între regiunile UE în schimbul oportunităților legate de existența pieței interne; întrucât, 
în eventualitatea în care Regatul Unit decide să obțină acces la piața internă în calitate 
de membru, trebuie să aducă o contribuție financiară la solidaritate și la coeziune și să 
respecte politicile orizontale, inclusiv în ceea ce privește încălzirea globală, schimbările 
climatice, mediul, agricultura și pescuitul, astfel cum se întâmplă în cazul țărilor din 
Spațiul Economic European (SEE);

B. întrucât multe regiuni din UE vor fi afectate negativ de noile bariere ce vor fi create în 
calea comerțului și a circulației persoanelor dintre UE și Regatul Unit, îndeosebi 
regiunile care au o frontieră terestră sau maritimă comună cu Regatul Unit, și vor avea 
nevoie, așadar, de un sprijin suplimentar din partea fondurilor de coeziune;

C. întrucât protecția activităților economice transfrontaliere este deosebit de importantă și 
ar trebui să fie în continuare posibil ca lucrătorii transfrontalieri dintre UE și Regatul 
Unit să își poată continua activitatea;

D. întrucât, deși Regatul Unit este o țară terță, ar fi avantajoasă continuarea programelor 
Interreg cu participarea regiunilor din UE și din Regatul Unit;

E. întrucât fondurile de coeziune reprezintă un factor deosebit de important pentru Irlanda 
de Nord și pentru regiunile de frontieră din Irlanda; întrucât programul PEACE a avut 
un rol determinant în reconcilierea comunităților și în instaurarea păcii și a conectat mii 
de persoane prin activități transfrontaliere, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, pentru organizațiile locale care desfășoară proiecte de 
reconciliere și de mediere culturală, precum și pentru proiecte transfrontaliere care se 
concentrează pe competențe, învățare și formare;

F. întrucât politicile de dezvoltare și de coeziune ale UE au permis o cooperare fructuoasă 
între UE și teritoriile britanice de peste mări, iar acest lucru ar trebui să continue în 
viitor;

G. întrucât retragerea Regatului Unit fără un acord privind viitoarele relații cu UE ar avea 
un efect negativ, care va crea o povară considerabilă pentru finanțele publice din UE; 
întrucât, în cazul în care nu se ajunge la un acord între UE și Regatul Unit privind 
viitoarele relații, ar fi justificată activarea principiului solidarității; întrucât Parlamentul 
a aprobat deja activarea principiului solidarității în astfel de împrejurări,

1. subliniază că, în cazul în care Regatul Unit nu obține statutul de membru deplin al pieței 
interne, acesta nu ar trebui să poată beneficia de fondurile de coeziune, cu excepția 
proiectelor permise în temeiul regulamentelor de instituire a acestor fonduri; consideră 
că, dacă Regatul Unit dorește totuși să participe la piața internă, ar trebui să contribuie 
la fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027;
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2. consideră că noul acord ar trebui să țină seama de nevoile regiunilor UE afectate de 
Brexit, mai ales ale celor care au o frontieră terestră sau maritimă comună cu Regatul 
Unit, cum ar fi regiunile de frontieră din Irlanda și din sudul Spaniei și regiunile de 
coastă de-a lungul Canalului Mânecii, de la Atlantic și de la Marea Nordului; 
reamintește necesitatea unei evaluări a impactului Brexitului asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în teritoriile aflate la frontiera terestră sau 
maritimă cu Regatul Unit;

3. reamintește importanța unei mobilități echitabile a forței de muncă; solicită ca viitorul 
acord să includă dispoziții privind protecția continuă a mijloacelor de subzistență ale 
lucrătorilor transfrontalieri, inclusiv pentru noi relații de muncă de calitate, în special 
pentru cei care lucrează la frontiera irlandeză sau între Regatul Unit și Belgia, Franța 
sau Țările de Jos;

4. observă că programele transfrontaliere și transnaționale finanțate din Interreg au un rol 
determinant în stimularea cooperării dintre regiunile și cetățenii din diferite state 
membre și propune ca programele Interreg să rămână accesibile în viitor pentru Regatul 
Unit și țările care îl compun, cu condiția unei contribuții financiare adecvate; 
reamintește că programele Interreg sprijină și politicile și strategiile favorabile 
incluziunii care evită exacerbarea inegalităților în comunitățile transfrontaliere;

5. subliniază contribuția importantă a politicii de coeziune a UE în Irlanda de Nord, în 
special în ceea ce privește sprijinirea procesului de redresare a zonelor urbane și rurale 
defavorizate, combaterea schimbărilor climatice și construirea de contacte 
intercomunitare și transfrontaliere în contextul procesului de pace; subliniază că este 
extrem de important ca programul PEACE să-și continue activitatea în Irlanda de Nord 
și în regiunile de frontieră din Irlanda și să fie administrat în mod autonom de 
Organismul pentru programe speciale ale UE;

6. consideră că ar trebui continuată cooperarea dintre regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale UE, pe de o parte, și teritoriile britanice de peste mări, pe de 
altă parte, în special în zona Caraibilor și a Pacificului; solicită dispoziții speciale pentru 
a permite viitoare proiecte comune în cadrul Fondului european de dezvoltare și al 
fondurilor de coeziune, după caz;

7. subliniază că, punând la dispoziție resurse financiare din bugetul UE, Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este o expresie tangibilă a solidarității atunci 
când repercusiunile grave asupra economiei, printre altele, afectează una sau mai multe 
regiuni ale UE sau o țară candidată la aderare; reamintește importanța extinderii sferei 
de acțiune a FSUE, astfel încât să acopere o parte din cheltuielile publice suplimentare 
suportate în cadrul pregătirilor pentru încheierea perioadei de tranziție fără semnarea 
unui acord privind viitoarele relații dintre Regatul Unit și UE sau ca urmare a încheierii 
perioadei de tranziție în aceste condiții, cum s-a procedat deja pentru a aborda actuala 
situație de urgență în materie de sănătate publică declanșată de COVID-19; invită 
Comisia să prezinte o propunere în acest sens, care să reflecte propunerea prezentată 
anterior ce viza o eventuală neratificare a acordului de retragere, propunere ce a fost 
aprobată de Parlament la 24 octombrie 20191;

1 Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 24 octombrie 2019 referitoare la propunerea de 
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8. solicită Comisiei să se pregătească pentru consecințele posibilității eșuării negocierilor 
în cazul în care Regatul Unit nu solicită o prelungire a perioadei de tranziție.

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al 
Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare 
considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord, texte 
adoptate P9_TA(2019)0045. 
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