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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 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)·

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·

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·

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·

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·

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·

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·

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·
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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·

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.

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. 


