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Subiect: Aviz referitor la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de 
cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de 
altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de 
informații clasificate și protecția acestora (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Domnilor președinți,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru dezvoltare regională a fost solicitată 
pentru a transmite un aviz comisiilor dumneavoastră. La reuniunea sa din 1 februarie 2021, 
Comisia pentru dezvoltare regională a adoptat următorul aviz sub formă de scrisoare 
(raportor: Pascal Arimont), cu 37 de voturi pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri.

* * *

Comisia pentru dezvoltare regională salută obținerea unui acord cu privire la viitoarele relații 
cu Regatul Unit la 24 decembrie 2020, evitându-se astfel problemele suplimentare pe care 
absența unui acord le-ar fi creat. Cu toate acestea, regretă că legăturile dintre Uniune și 
Regatul Unit vor fi relativ slabe, inclusiv în domeniul-cheie al dezvoltării regionale.

Deși aceste legături vor fi mai slabe decât cele pe care UE le are cu anumite țări asociate, este 
clar că daunele economice și sociale ar fi mai mari dacă acest acord nu ar fi încheiat. 
Împreună cu faptul că libertatea de reglementare a UE este menținută pe deplin, acesta este un 
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motiv suficient pentru a sprijini ratificarea acordului.

Cu toate acestea, este important ca Comisia să implice Parlamentul European și autoritățile 
regionale și locale în procesele de control și monitorizare legate de punerea în aplicare a 
acestui acord. În acest context, este deosebit de important ca niciuna dintre cele două părți să 
nu slăbească standardele de muncă, sociale și de mediu.

Rolul important al politicii de coeziune a Uniunii în promovarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale este evident. Este un fapt recunoscut că anumite regiuni din Regatul Unit au fost 
beneficiari majori ai politicii de coeziune de-a lungul anilor. Deși, din păcate, Regatul Unit a 
decis să nu participe la politica de coeziune a Uniunii în ansamblu, comisia salută faptul că 
Acordul comercial și de cooperare oferă un cadru general pentru viitoarea participare a 
Regatului Unit la programele Uniunii.

Cu toate acestea, Regatul Unit continuă să participe la programul PEACE+, care face parte 
din Interreg. Această comisie a subliniat de mai multe ori că programul este de o importanță 
fundamentală pentru procesul de pace și pentru comunitățile din Irlanda de Nord și nu trebuie 
să cadă victimă procesului Brexit1. Prin urmare, salută garantarea continuării acestui program, 
cu finanțare din partea ambelor părți.

Comisia solicită o reflecție viitoare cu privire la o posibilă participare mai largă a Regatului 
Unit la programele politicii de coeziune, în cadrul creat de prezentul acord. În special, ar 
putea fi prevăzută participarea la Interreg a unor părți din Regatul Unit, altele decât Irlanda de 
Nord. De exemplu, în documentul său de poziție privind viitorul politicii de coeziune din 
aprilie 2018, guvernul Regatului Unit a avut în vedere continuarea pe scară mai largă a 
finanțării Interreg în Regatul Unit (în plus față de PEACE+). Ar fi în interesul reciproc al UE 
și al Regatului Unit ca Regatul Unit să participe la obiectivele și programele politicii de 
coeziune. 

În plus, comisia observă că guvernul scoțian și-a exprimat interesul pentru participarea Scoției 
la anumite programe ale Uniunii, care ar putea include și politica de coeziune.

În cele din urmă, comisia salută faptul că acordul-cadru provizoriu dintre UE și Regatul Unit 
privind Gibraltarul include voința politică de a avea în vedere un mecanism financiar, inspirat 
de politica de coeziune, între Gibraltar și Campo de Gibraltar, axat pe formare, competențe și 
ocuparea forței de muncă2, care ar putea fi completat de fondurile structurale ale UE, în 
special prin intermediul programelor Interreg.

* * *

Pentru motivele expuse mai sus, Comisia pentru dezvoltare regională invită Comisia pentru 
afaceri externe și Comisia pentru comerț internațional să recomande Parlamentului să aprobe 
încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și 

1 Rezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la impactul politicii de coeziune a UE 
asupra Irlandei de Nord, JO C 433, 23.12.2019, p. 2.
2 A se vedea punctul 23 din cadrul propus pentru un instrument juridic UE-Regatul Unit care stabilește viitoarele 
relații dintre Gibraltar și UE, convenit informal de Spania și Regatul Unit la 31 decembrie 2020.
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Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru 
schimbul de informații clasificate și protecția acestora.

Cu stimă,

Younous Omarjee
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VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

37 +
EPP Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Christian 

Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

S&D Adrian-Dragoș Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoș, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

ID Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo

Verts/ALE François Alfonsi, Ciarán Cuffe, Rosa D’Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose

ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

The Left Martina Michels, Younous Omarjee

NI Chiara Gemma

0 -

2 0
ID Maxette Pirbakas, André Rougé

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


