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Τροπολογία 1
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρωταρχικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τους οποίους συμμερίζεται το 
Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδίως η 
καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, 
δικαιολογούν την ανάληψη αμοιβαίων 
δεσμεύσεων με σκοπό την οικολογική 
μετάβαση της ευρωπαϊκής ηπείρου μέσω 
μιας παγκόσμιας συμφωνίας που θα 
περιλαμβάνει την περιφερειακή 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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 ευρωπαϊκών περιφερειών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου οι 
περιφέρειες να έχουν πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά, πρέπει να 
συνεισφέρουν στα ταμεία συνοχής, όπως 
συμβαίνει με τις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 3
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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 
ευρωπαϊκών περιφερειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, προκειμένου οι περιφέρειες να 
έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, 
πρέπει να συνεισφέρουν στα ταμεία 
συνοχής, όπως συμβαίνει με τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

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 
ευρωπαϊκών περιφερειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, προκειμένου οι περιφέρειες να 
έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, 
πρέπει να συνεισφέρουν στα ταμεία 
συνοχής, όπως συμβαίνει με τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την 
απαιτούμενη συνεισφορά στα ταμεία 
συνοχής, οι περιφέρειες πρέπει να 
σέβονται τις οριζόντιες πολιτικές που 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία για τον 
ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 4
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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 
ευρωπαϊκών περιφερειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, προκειμένου οι περιφέρειες να 
έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, 
πρέπει να συνεισφέρουν στα ταμεία 
συνοχής, όπως συμβαίνει με τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

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 όλων 
των περιφερειών της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, προκειμένου οι περιφέρειες να 
έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, 
πρέπει να συνεισφέρουν στα ταμεία 
συνοχής, όπως συμβαίνει με τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·
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Or. en

Τροπολογία 5
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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 
ευρωπαϊκών περιφερειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, προκειμένου οι περιφέρειες να 
έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, 
πρέπει να συνεισφέρουν στα ταμεία 
συνοχής, όπως συμβαίνει με τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

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, προκειμένου οι περιφέρειες να έχουν 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, πρέπει 
να συνεισφέρουν στα ταμεία συνοχής, 
όπως συμβαίνει με τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

Or. en

Τροπολογία 6
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένες 
αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί στις 
αποκεντρωμένες διοικήσεις της Βόρειας 
Ιρλανδίας, τη Σκωτίας και την Ουαλίας, 
οι οποίες έχουν η καθεμία τη δική της 
προσέγγιση όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
μελλοντική σχέση·

Or. en
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Τροπολογία 7
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως όσες έχουν κοινά 
χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με το 
Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), θα πληγούν από 
τη δημιουργία νέων εμπορικών φραγμών 
μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ και, συνεπώς, 
θα χρειαστούν πρόσθετη στήριξη από τα 
ταμεία συνοχής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως όσες έχουν κοινά 
χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με το 
Ηνωμένο Βασίλειο (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·

Or. en

Τροπολογία 8
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιμέρους περιφέρειες ή τα επιμέρους 
κράτη μέλη δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν μεμονωμένα παγκόσμιες 
προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής ή παγκόσμιων 
πανδημιών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσφατης επιδημικής έξαρσης του 
κορονοϊού·

Or. en

Τροπολογία 9
Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία της διασυνοριακής 
οικονομικής δραστηριότητας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική και ότι οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι μεταξύ ΕΕ 
και ΗΒ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα 
προς το ζην·

Or. en

Τροπολογία 10
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. 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·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο 
που το ΗΒ είναι τρίτη χώρα, η συνέχιση 
των προγραμμάτων Interreg θα ήταν 
επωφελής τόσο για την ΕΕ όσο και για το 
ΗΒ·

Or. en

Τροπολογία 11
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια για τη συνοχή 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη Βόρεια 
Ιρλανδία και τις παραμεθόριες περιφέρειες 
της Ιρλανδίας, δεδομένου ότι το 
πρόγραμμα PEACE έχει συμβάλει 
αποφασιστικά στη συμφιλίωση των 
τοπικών κοινοτήτων και στην εμπέδωση 
της ειρήνης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια για τη συνοχή 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη Βόρεια 
Ιρλανδία και τις παραμεθόριες περιφέρειες 
της Ιρλανδίας, δεδομένου ότι το 
πρόγραμμα PEACE έχει συμβάλει 
αποφασιστικά στη συμφιλίωση των 
τοπικών κοινοτήτων και στην εμπέδωση 
της ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
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πρόγραμμα PEACE έχει δημιουργήσει 
ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν 
χιλιάδες πολίτες στο πλαίσιο 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
στήριξης σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους, σε 
κοινοτικές οργανώσεις βάσης που 
διαχειρίζονται έργα σχετικά με τη 
συμφιλίωση και την πολιτιστική 
κατανόηση, και σε διασυνοριακά έργα 
που αφορούν κυρίως τις δεξιότητες, τη 
μάθηση και την κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 12
Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη 
συνοχή έχουν καταστήσει δυνατή την 
καθιέρωση εποικοδομητικής συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΕ και υπερπόντιων εδαφών 
του ΗΒ, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί 
και το μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 13
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν 
αποχώρηση του ΗΒ χωρίς επακόλουθη 
συμφωνία που θα ρυθμίζει τη μελλοντική 
του σχέση με την ΕΕ θα είχε οδυνηρές 

διαγράφεται
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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 τέτοια περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 14
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. 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 τέτοια περίπτωση·

Ε. 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·

Or. it

Τροπολογία 15
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1. θεωρεί ότι το ΗΒ, εφόσον επιθυμεί 
να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, θα 
πρέπει να κληθεί να συνεισφέρει στα 
ταμεία συνοχής με βάση το πρότυπο που 
ισχύει για τις χώρες του ΕΟΧ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 16
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το ΗΒ, εφόσον επιθυμεί 
να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, θα 
πρέπει να κληθεί να συνεισφέρει στα 
ταμεία συνοχής με βάση το πρότυπο που 
ισχύει για τις χώρες του ΕΟΧ·

1. θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, 
σε περίπτωση που δεν συμμετέχει πλήρως 
στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να μην 
μπορεί να επωφελείται από ταμεία 
συνοχής, εκτός εάν πρόκειται για έργα 
επιτρεπόμενα στο πλαίσιο των 
κανονισμών για τη θέσπιση των εν λόγω 
ταμείων· προσθέτει 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 με βάση το πρότυπο που ισχύει για 
τις χώρες του ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 17
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το ΗΒ, εφόσον επιθυμεί 
να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, θα 
πρέπει να κληθεί να συνεισφέρει στα 
ταμεία συνοχής με βάση το πρότυπο που 
ισχύει για τις χώρες του ΕΟΧ·

1. θεωρεί ότι το ΗΒ και οι 
κυβερνήσεις των αποκεντρωμένων εθνών 
του, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν 
στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να 
κληθούν να συνεισφέρουν στα ταμεία 
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συνοχής με βάση το πρότυπο που ισχύει 
για τις χώρες του ΕΟΧ· φρονεί ότι στις 
επόμενες περιόδους προγραμματισμού το 
ΗΒ θα πρέπει να επιδιώξει τη συνέχιση 
της συμμετοχής του σε προγράμματα 
διασυνοριακής και άλλης εδαφικής 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το ΗΒ, εφόσον επιθυμεί 
να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, θα 
πρέπει να κληθεί να συνεισφέρει στα 
ταμεία συνοχής με βάση το πρότυπο που 
ισχύει για τις χώρες του ΕΟΧ·

1. θεωρεί ότι το ΗΒ, εφόσον επιθυμεί 
να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, θα 
πρέπει να κληθεί να συνεισφέρει στα 
ταμεία συνοχής με βάση το πρότυπο που 
ισχύει ήδη για τις χώρες του ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 19
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί να αναπτυχθεί μια 
μακροπρόθεσμη λύση, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η συμμετοχή του ΗΒ 
στην πολιτική συνοχής της ΕΕ, στο 
πλαίσιο της οποίας θα διασφαλιστούν η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η 
συμμετοχή σε εταιρικές σχέσεις, η 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή και η ενίσχυση των δεσμών των 
ανθρώπων με την ευρωπαϊκή ήπειρο·
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Or. en

Τροπολογία 20
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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 
οι παράκτιες περιοχές στη Μάγχη και τη 
Βόρεια Θάλασσα·

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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 
οι παράκτιες περιοχές στη Μάγχη και τη 
Βόρεια Θάλασσα· υπενθυμίζει την ανάγκη 
να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του Brexit 
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε εδάφη που 
διατηρούν χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με 
το ΗΒ· 

Or. en

Τροπολογία 21
Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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 
οι παράκτιες περιοχές στη Μάγχη και τη 
Βόρεια Θάλασσα·

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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, οι 
παράκτιες περιοχές στη Μάγχη και τη 
Βόρεια Θάλασσα, και η Ανδαλουσία·

Or. es
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Τροπολογία 22
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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 
οι παράκτιες περιοχές στη Μάγχη και τη 
Βόρεια Θάλασσα·

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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, οι 
δυτικές περιοχές της Ουαλίας και οι 
παράκτιες περιοχές στη Μάγχη και τη 
Βόρεια Θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 23
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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 
οι παράκτιες περιοχές στη Μάγχη και τη 
Βόρεια Θάλασσα·

2. φρονεί ότι η νέα συμφωνία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
περιφερειών 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 
οι παράκτιες περιοχές στη Μάγχη, τον 
Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 24
Pascal Arimont
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί να συμπεριληφθούν στη 
μελλοντική συμφωνία διατάξεις σχετικά 
με τη συνεχή προστασία των μέσων 
διαβίωσης των διασυνοριακών 
εργαζομένων, οι οποίες θα ισχύουν επίσης 
για νέες σχέσεις εργασίας και 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·

Or. en

Τροπολογία 25
Martina Michels

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι τα διασυνοριακά 
και διακρατικά προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Interreg διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ περιφερειών σε 
διάφορα κράτη μέλη, και προτείνει να έχει 
το ΗΒ και στο μέλλον πρόσβαση στα 
προγράμματα Interreg, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει 
χρηματοδοτική συνεισφορά·

3. επισημαίνει ότι τα διασυνοριακά 
και διακρατικά προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Interreg διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και των 
πολιτών τους· θα επικροτούσε κάθε 
συμφωνία που θα επέτρεπε στη Βόρεια 
Ιρλανδία να συμμετέχει σε άλλα 
προγράμματα της ΕΕ, ιδίως 
προγράμματα Interreg, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καταβάλλεται 
χρηματοδοτική συνεισφορά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι, ως τρίτη χώρα, το σύνολο 
του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να 
απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και 
οφέλη με τα κράτη μέλη· προτείνει, 
επομένως, να έχει το ΗΒ και στο μέλλον 
πρόσβαση στα προγράμματα Interreg, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα δεσμευτεί να 
καταβάλλει εύλογη και προσήκουσα 
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χρηματοδοτική συνεισφορά για όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος στο πλαίσιο 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 26
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι τα διασυνοριακά 
και διακρατικά προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Interreg διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ περιφερειών σε 
διάφορα κράτη μέλη, και προτείνει να έχει 
το ΗΒ και στο μέλλον πρόσβαση στα 
προγράμματα Interreg, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει 
χρηματοδοτική συνεισφορά·

3. επισημαίνει ότι τα διασυνοριακά 
και διακρατικά προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Interreg, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων για την Ουαλία-Ιρλανδία, 
καθώς και για την περιοχή του 
Ατλαντικού, διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
περιφερειών σε διάφορα κράτη μέλη, και 
προτείνει να συνεχίσουν να έχουν το ΗΒ 
και οι κυβερνήσεις των αποκεντρωμένων 
εθνών του πρόσβαση στα προγράμματα 
Interreg, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
καταβάλλεται χρηματοδοτική συνεισφορά·

Or. en

Τροπολογία 27
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα 
Interreg υποστηρίζουν επίσης πολιτικές 
και στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς για 
την αποφυγή της όξυνσης των 
ανισοτήτων σε διασυνοριακές κοινότητες· 
θεωρεί ότι η συνέχιση διασυνοριακών και 
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διακρατικών προγραμμάτων Interreg με 
το ΗΒ θα συμβάλει στην προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής και την ισότητας 
των φύλων στις οικείες περιοχές, καθώς 
και στη βελτίωση των συνθηκών για τους 
μετανάστες, τους νέους αλλά και τους 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους, και 
τους εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 28
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι το ΗΒ θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, και να 
συμπεριλαμβάνεται, σε προγράμματα 
εδαφικής συνεργασίας, εφόσον ακολουθεί 
τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και 
εφαρμόζει όλες τις διατάξεις για την 
ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ 
φορέων του ΗΒ και των ομολόγων τους 
στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
καταβολής προσήκουσας 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΗΒ·

Or. en

Τροπολογία 29
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τη 
λύση που θα δοθεί όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της συνοχής σε άλλες 
περιφέρειες, είναι εξαιρετικά σημαντικό το 
πρόγραμμα PEACE να συνεχίσει να 

4. τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τη 
λύση που θα δοθεί όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της συνοχής σε άλλες 
περιφέρειες, όπως για παράδειγμα στη 
Σκωτία και την Ουαλία, είναι εξαιρετικά 
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εφαρμόζεται στη Βόρεια Ιρλανδία και στις 
παραμεθόριες περιοχές της Ιρλανδίας 
τελώντας υπό καθεστώς αυτόνομης 
διαχείρισης από τον ειδικό οργανισμό για 
τα προγράμματα της ΕΕ·

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·

Or. en

Τροπολογία 30
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τη 
λύση που θα δοθεί όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της συνοχής σε άλλες 
περιφέρειες, 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·

4. 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·

Or. en

Τροπολογία 31
Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ, 
αφενός, των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών και των υπερπόντιων χωρών 
και εδαφών της ΕΕ και, αφετέρου, των 
υπερπόντιων εδαφών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ιδίως στην Καραϊβική και τον 
Ειρηνικό, θα πρέπει να συνεχιστεί· ζητεί 
να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις που θα 
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επιτρέπουν την από κοινού υλοποίηση 
έργων στο μέλλον στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και των 
ταμείων συνοχής, ανάλογα με την 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 32
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν 
η κινητικότητα και η προσωρινή 
κυκλοφορία εμπορευμάτων και 
εξοπλισμού για τη συνέχιση της 
συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών και 
εκπαιδευτικών ομάδων· πιστεύει ότι η 
προσωρινή κινητικότητα ατόμων, 
εμπορευμάτων και εξοπλισμού εξυπηρετεί 
τον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
εμπειρογνωμοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 33
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει τη σημαντική 
συμβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 
στη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως όσον αφορά 
τη βοήθεια για την ανάκαμψη 
υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών 
περιοχών, την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία 
επαφών σε διακοινοτικό και 
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διασυνοριακό επίπεδο στο πλαίσιο της 
ειρηνευτικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 34
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στη Βόρεια Ιρλανδία 
στηρίζουν τη συνέχιση των στόχων της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην περιοχή· 
τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, τη 
σπουδαιότητα μιας προσέγγισης από τη 
βάση προς την κορυφή, της 
συντονισμένης πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της αρχής της 
εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 35
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. υπενθυμίζει τον θετικό ρόλο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής στην 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα και στη 
διαχείριση των αλιευτικών πόρων·  καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η νέα 
συμφωνία δεν θίγει τις υφιστάμενες 
στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα ούτε 
τον οικονομικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διευρυνθεί η εμβέλεια του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 37
Tsvetelina Penkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διευρυνθεί η εμβέλεια του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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 

διαγράφεται
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επικυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης και 
η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο 
στις 24 Οκτωβρίου 20191.

Or. en

Τροπολογία 38
Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διευρυνθεί η εμβέλεια του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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.

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διευρυνθεί η εμβέλεια του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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· υπενθυμίζει ότι, με 
αφορμή την υγειονομική κρίση που 
προκάλεσε ο κορονοϊός σοβαρού οξέος 
αναπνευστικού συνδρόμου (SARS-CoV-
2), το εν λόγω ταμείο μεταρρυθμίστηκε 
περαιτέρω· υποστηρίζει την άποψη ότι, 
εν προκειμένω, πρέπει να σταθμιστούν οι 
επιπτώσεις της κρίσης στο υγειονομικό, 
κοινωνικό και οικονομικό σύστημα·

_________________
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 (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.
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Τροπολογία 39
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι το ΗΒ, 
προκειμένου να συμμετέχει στην 
εσωτερική αγορά, πρέπει να σέβεται την 
προβλεπόμενη εταιρική σχέση και να 
διατηρεί ένα σύστημα τιμολόγησης των 
ανθρακούχων εκπομπών που θα έχει 
τουλάχιστον την ίδια 
αποτελεσματικότητα και εμβέλεια με τα 
προβλεπόμενα από τα κοινά πρότυπα της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου 
για επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας έως το 2050, σύμφωνα με 
τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού· τονίζει ότι οι εν λόγω στόχοι 
πρέπει να έχουν επιτευχθεί πριν από τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου της 
Ένωσης και να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν και στη συνέχεια·

Or. en

Τροπολογία 40
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προετοιμαστεί για τις συνέπειες που θα 
έχει η μη επίτευξη συμφωνίας, σε 
περίπτωση που το ΗΒ δεν ζητήσει να 
παραταθεί η μεταβατική περίοδος·

Or. en
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Τροπολογία 41
Isabel Carvalhais

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. φρονεί ότι το ΗΒ, προκειμένου να 
έχει πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, θα 
πρέπει να προωθεί μόνο φυσικούς πόρους 
που αποκτώνται νόμιμα και υπόκεινται σε 
βιώσιμη διαχείριση, ιδίως όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα, τη χλωροπανίδα, τα 
υδάτινα οικοσυστήματα και τα δασικά 
προϊόντα, και να συμμορφώνεται με 
σχετικές διεθνείς πράξεις και πρακτικές, 
όπως για παράδειγμα το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

Or. en


