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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва комисията по външни работи и комисията 
по международна търговия, като водещи комисии, да включат в предложението за 
резолюция, което ще приемат, следните предложения:

А. като има предвид, че политиката на сближаване е ключов инструмент, който 
гарантира солидарността между регионите на ЕС в замяна на възможностите, 
предлагани от вътрешния пазар; като има предвид, че ако Обединеното кралство 
реши да получи достъп до вътрешния пазар като член, то трябва да осъществи 
финансови вноски към фонд „Солидарност“ и Кохезионния фонд, и да спазва 
хоризонталните политики, включително в областта на глобалното затопляне, 
изменението на климата, околната среда, селското стопанство и рибарството,

какъвто е случаят с държавите от Европейското икономическо пространство 
(ЕИП):

Б. като има предвид, че много региони на ЕС ще бъдат неблагоприятно засегнати от 
създаването на нови бариери пред търговията и движението на хора между ЕС и 
Обединеното кралство, особено онези от тях, които имат сухопътна или морска 
граница с Обединеното кралство, и поради това ще се нуждаят от допълнителна 
подкрепа от Кохезионния фонд;

В. като има предвид, че защитата на трансграничната икономическа дейност е от 
особено значение и че следва да се запази възможността трансграничните 
работници между ЕС и ОК да печелят своето препитание;

Г. като има предвид, че макар Обединеното кралство да се превърне в трета 
държава, за програмите по Interreg между регионите на ЕС и Обединеното 
кралство ще бъде изгодно да продължат;

Д. като има предвид, че финансирането по линия на Кохезионния фонд е от особено 
значение за Северна Ирландия и граничните региони на Ирландия; като има 
предвид, че програмата PEACE играе ключова роля за помиряването на 
общностите и изграждането на мира, и позволи на хиляди хора да се свържат чрез 
трансгранични дейности, включително като осигури подкрепа за развитието на 
малки и средни предприятия, за организации на местно равнище, ръководещи 
проекти в областта на примирието и културното разбирателство, както и за 
трансгранични проекти, поставящи акцент върху уменията, ученето и обучението;

Е. като има предвид, че политиките на ЕС в областта на развитието и сближаването 
позволиха постигането на плодотворно сътрудничество между ЕС и 
отвъдморските територии на Обединеното кралство, като следва това да 
продължи в бъдеще;

Ж. като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство без последващо 
споразумение относно бъдещите му отношения с ЕС би имало неблагоприятни 
последици, което би създало значителна тежест за публичните финанси в ЕС; като 
има предвид, че непостигането на споразумение относно бъдещите отношения 
между ЕС и Обединеното кралство би обосновало привеждането в действие на 



PE648.359v02-00 4/7 AD\1204754BG.docx

BG

принципа на солидарност; като има предвид, че Парламентът вече е одобрил 
привеждането в действие на принципа на солидарност при такъв сценарий;

1. подчертава, че ако Обединеното кралство не получи пълноценно членство във 
вътрешния пазар, то не следва да има възможност да се възползва от Кохезионния 
фонд, с изключение на проекти, които са били одобрени в съответствие с 
регламентите за създаване на този фонд; счита, че ако впоследствие Обединеното 
кралство желае да участва във вътрешния пазар, то трябва да осъществи вноски за 
Кохезионния фонд за периода 2021 - 2027 година;

2. счита, че новото споразумение следва да отчита нуждите на регионите на ЕС, 
засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, особено онези от тях, 
които имат сухопътна или морска граница с Обединеното кралство, като 
например граничните региони на Ирландия и южна Испания, както и 
крайбрежните райони по Ламанша, Атлантическия океан и Северно море; 
припомня необходимостта от оценка на въздействието на Брексит върху малките 
и средните предприятия, развиващи дейност в територии, които имат сухопътна 
или морска граница с Обединеното кралство;

3. припомня значението на справедливата трудова мобилност; призовава бъдещото 
споразумение да включва разпоредби относно продължаване на  защита на 
поминъка на трансграничните работници, включително на нови качествени 
трудови взаимоотношения, особено за лицата, работещи отвъд ирландската 
граница или между Обединеното кралство и Белгия, Франция или Нидерландия;

4. отбелязва, че трансграничните и транснационалните програми, финансирани чрез 
Interreg, играят ключова роля за насърчаване на сътрудничеството между 
регионите и гражданите в различни държави членки, и предлага програмите по 
Interreg да останат отворени за Обединеното кралство и съставляващите го 
държави в бъдеще, при условие че бъдат осъществени подходящи финансови 
вноски; припомня, че програмите Interreg също подкрепят приобщаващи 
политики и стратегии, чрез които се преодолява задълбочаването на 
неравенствата в трансграничните общности;

5. подчертава важния принос на политиката на сближаване на ЕС за Северна 
Ирландия, по-конкретно по отношение подпомагането на възстановяването на 
необлагодетелствани градски и селски райони, справянето с изменението на 
климата и изграждането на контакти между общностите и отвъд границите в 
контекста на мирния процес; подчертава, че от първостепенно значение е 
програмата PEACE да продължи да действа в Северна Ирландия и граничните 
региони на Ирландия и да бъде управлявана самостоятелно от Органа за 
специалните програми на ЕС;

6. счита, че сътрудничеството между най-отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии на ЕС, от една страна, и отвъдморските територии на 
Обединеното кралство, от друга, по-конкретно Карибите и Тихоокеанския басейн, 
трябва да продължи; призовава за специални разпоредби, които да позволят 
бъдещи съвместни проекти по линия на Европейския фонд за развитие и 
Кохезионния фонд, по целесъобразност;
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7. подчертава, че като предоставя финансови средства чрез бюджета на ЕС, фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) представлява осезаем израз на 
солидарност, когато икономиката на един или повече региони на ЕС или на 
държава, която кандидатства за присъединяване е засегната от сериозни 
сътресения; припомня значението на разширяването на обхвата на ФСЕС с цел 
покриване на част от допълнителните публични разходи, направени във връзка с 
подготовката за или вследствие на края на преходния период без последващо 
споразумение относно бъдещите отношения на Обединеното кралство с ЕС, както 
това вече беше направено за справяне с настоящата криза в публичното 
здравеопазване, породена от COVID-19; призовава Комисията да внесе 
предложение по този въпрос, което да отразява предложението, направено по-
рано, за да обхване неизпълнение на задължението за ратифициране на 
споразумението за оттегляне, което беше одобрено от Парламента на 24 октомври 
2019 г.1;

8. призовава Комисията да се подготви за последиците от сценарий без 
споразумение, в случай че Обединеното кралство не поиска продължаване на 
преходния период.

1 Изменения, приети от Европейския парламент на 24 октомври 2019 г. относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на 
Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на 
сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без 
споразумение, Приети текстове P9_TA(2019)0045. 
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