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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní 
obchod jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti je klíčovým nástrojem pro zajištění solidarity 
mezi regiony EU výměnou za příležitosti, které jim nabízí vnitřní trh; vzhledem k tomu, 
že pokud se Spojené království rozhodne získat přístup k vnitřnímu trhu jako člen, musí 
finančně přispívat na solidaritu a soudržnost a respektovat horizontální politiky, týkající 
se např. globálního oteplování, změny klimatu, životního prostředí, zemědělství a 
rybolovu – jako je tomu v případě zemí Evropského hospodářského prostoru 
(EHP);

B. vzhledem k tomu, že mnohé regiony EU budou negativně ovlivněny vytvořením nových 
překážek obchodu a volného pohybu osob mezi EU a Spojeným královstvím, a to 
především ty regiony, které mají pozemní nebo námořní hranici se Spojeným 
královstvím, a budou tudíž potřebovat další podporu z fondů soudržnosti;

C. vzhledem k tomu, že ochrana přeshraničních hospodářských činností je obzvláště 
důležitá a mělo by být i nadále možné, aby přeshraniční pracovníci mezi EU a 
Spojeným královstvím vykonávali výdělečnou činnost;

D. vzhledem k tomu, že i když Spojené království je třetí zemí, bylo by výhodné, aby 
programy Interreg mezi EU a Spojeným královstvím pokračovaly;

E. vzhledem k tomu, že financování z fondů soudržnosti je obzvlášť důležité pro Severní 
Irsko a příhraniční oblasti Irska; vzhledem k tomu, že program PEACE sehrál klíčovou 
roli při usmíření komunit a budování míru a spojil tisíce lidí prostřednictvím 
přeshraničních činností, včetně podpory rozvoje malých a středních podniků, 
komunitních organizací, které vedou projekty zaměřené na usmíření a kulturní 
porozumění, a prostřednictvím  přeshraničních projektů zaměřených na dovednosti, 
vzdělávání a odbornou přípravu;

F. vzhledem k tomu, že politiky EU v oblasti rozvoje a soudržnosti umožnily plodnou 
spolupráci zámořských území EU a Spojeného království, která by měla pokračovat i v 
budoucnu;

G. vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království bez následné dohody ohledně 
budoucích vztahů s EU by mělo rušivé účinky, které by významně zatížily veřejné 
finance v EU; vzhledem k tomu, že pokud se nepodaří uzavřít dohodu o budoucích 
vztazích EU a Spojeného království, budou naplněny podmínky pro uplatnění zásady 
solidarity; vzhledem k tomu, že Evropský parlament již schválil uplatnění zásady 
solidarity pro takový případ;

1. zdůrazňuje, že pokud se Spojené království nebude plně účastnit vnitřního trhu, nemělo 
by získávat podporu z fondů soudržnosti s výjimkou případů, které jsou povoleny v 
nařízeních o zřízení těchto fondů; dodává, že pokud by se Spojené království nakonec 
přálo účastnit vnitřního trhu, mělo by přispívat do fondů soudržnosti na období 2021–
2027;
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2. je přesvědčen o tom, že nová dohoda by měla zohlednit potřeby regionů EU dotčených 
brexitem, zejména těch, které mají se Spojeným královstvím pozemní nebo námořní 
hranici, jako např. příhraniční oblasti Irska a jižního Španělska a pobřežní oblasti podél 
Lamanšského průlivu, Atlantiku a Severního moře; připomíná, že je třeba posoudit 
dopad brexitu na malé a střední podniky působící na územích, která sdílejí pozemní 
nebo námořní hranici se Spojeným královstvím;

3. připomíná význam spravedlivé mobility pracovních sil; vyzývá k tomu, aby budoucí 
dohoda obsahovala ustanovení o pokračující ochraně živobytí přeshraničních 
pracovníků, a to i v případě nových pracovních vztahů, zejména pro ty, kteří pracují 
přes irskou hranici nebo přes hranici mezi Spojeným královstvím a Belgií, Francií nebo 
Nizozemskem;

4. konstatuje, že přeshraniční a nadnárodní programy financované prostřednictvím Interreg 
hrají klíčovou roli při podpoře spolupráce mezi regiony a občany různých členských 
států, a navrhuje, aby programy Interreg zůstaly otevřeny pro Spojené království a 
země, které jsou jeho součástí, za podmínky, že poskytnou odpovídající finanční 
příspěvek; připomíná, že programy Interreg rovněž podporují inkluzivní politiky a 
strategie, které zabraňují prohlubování nerovností v přeshraničních společenstvích;

5. zdůrazňuje významný přínos politiky soudržnosti EU pro Severní Irsko, zejména pokud 
jde o pomoc při obnově zanedbaných městských a venkovských oblastí, boj proti změně 
klimatu a budování mezikomunitních a přeshraničních kontaktů v souvislosti s mírovým 
procesem; zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby v Severním Irsku a příhraničních 
oblastech Irska nadále fungoval program PEACE a byl nezávisle spravován Úřadem pro 
zvláštní programy EU;

6. domnívá se, že spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a zámořskými zeměmi a 
územími EU na jedné straně a zámořskými územími Spojeného království na straně 
druhé, zejména v Karibiku a Tichomoří, by měla pokračovat; požaduje zvláštní 
ustanovení, která umožní budoucí společné projekty v rámci Evropského rozvojového 
fondu a případně fondů soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že Fond solidarity Evropské unie, který poskytuje finanční prostředky z 
rozpočtu EU představuje hmatatelné vyjádření solidarity mezi členskými státy, v 
případě, kdy je vážnými dopady např. na hospodářství, postižen jeden nebo více regionů 
EU nebo kandidátská země; připomíná, že je důležité, aby se oblast působnosti Fondu 
solidarity Evropské unie rozšířila tak, aby se fond vztahoval i na část dodatečných 
veřejných výdajů vzniklých při přípravě na situaci, kdy by na konci přechodného 
období nebyla uzavřena navazující dohoda o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným 
královstvím, jak se již stalo za účelem řešení aktuálního ohrožení veřejného zdraví 
onemocněním COVID-19; vyzývá Komisi, aby předložila návrh, který by odrážel 
dřívější návrh učiněný pro případ, že by nedošlo k ratifikaci dohody o vystoupení, 
schválený Evropským parlamentem dne 24. července 20191;

1 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 24. července 2019 k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci 
členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody, text přijatý toho dne P9_TA(2019)0045. 
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8. žádá Komisi, aby se připravila na důsledky scénáře bez dohody, pokud Spojené 
království nepožádá o prodloužení přechodného období.
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