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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi sanglaudos politika yra pagrindinė priemonė, kuria užtikrinamas ES regionų 
solidarumas mainais už vidaus rinkos teikiamas galimybes; kadangi, jei Jungtinė 
Karalystė nuspręs patekti į vidaus rinką kaip narė, ji turės finansiškai prisidėti prie 
solidarumo ir sanglaudos ir laikytis horizontaliosios politikos, įskaitant visuotinio 
atšilimo, klimato kaitos, aplinkos, žemės ūkio ir žuvininkystės politiką, kaip yra 
Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių atveju;

B. kadangi naujų kliūčių ES ir Jungtinės Karalystės prekybai ir asmenų judėjimui 
sukūrimas neigiamai paveiks daugelį ES regionų, ypač tuos, kurie turi bendrą sausumos 
ar jūrų sieną su Jungtine Karalyste, todėl reikės papildomos paramos iš sanglaudos 
fondų;

C. kadangi ypač svarbu apsaugoti tarpvalstybinę ekonominę veiklą ir ES ir Jungtinės 
Karalystės pasienio darbuotojai turėtų ir toliau naudotis galimybe užsidirbti 
pragyvenimui;

D. kadangi, nors Jungtinė Karalystė yra trečioji šalis, būtų naudinga tęsti programas 
INTERREG tarp ES ir Jungtinės Karalystės regionų;

E. kadangi sanglaudos finansavimas yra ypač svarbus Šiaurės Airijai ir Airijos pasienio 
regionams; kadangi programa PEACE atliko pagrindinį vaidmenį bendruomenių 
susitaikymo ir taikos kūrimo srityje ir ją įgyvendinant tūkstančiai žmonių buvo susieti 
vykdant tarpvalstybinę veiklą, įskaitant paramą mažųjų ir vidutinių įmonių plėtrai, 
bendruomeninėms organizacijoms, kurios vadovauja susitaikymo ir kultūrų supratimo 
projektams, ir tarpvalstybiniams projektams, kuriais daugiausia dėmesio skiriama 
įgūdžiams, mokymuisi ir mokymui;

F. kadangi ES vystymosi ir sanglaudos politika sudarė sąlygas vaisingam ES ir Jungtinės 
Karalystės užjūrio teritorijų bendradarbiavimui ir jis turėtų būti tęsiamas ir ateityje;

G. kadangi Jungtinės Karalystės išstojimas be vėlesnio susitarimo dėl jos būsimų santykių 
su ES turėtų trikdomąjį poveikį, nes atsirastų didelė našta ES viešiesiems finansams; 
kadangi nepavykus pasiekti susitarimo dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių 
būtų pagrįsta pradėti taikyti solidarumo principą; kadangi Parlamentas jau yra pritaręs 
tam, kad tokiu atveju būtų pradėtas taikyti solidarumo principas;

1. pabrėžia, kad, jei Jungtinė Karalystė nedalyvautų vidaus rinkoje kaip visateisė narė, ji 
neturėtų galėti naudotis sanglaudos fondais, išskyrus projektus, kuriuose dalyvauti 
leidžiama pagal reglamentus, kuriais įsteigiami šie fondai; laikosi nuomonės, kad tuo 
atveju, jei Jungtinė Karalystė galiausiai norėtų dalyvauti vidaus rinkoje, ji turėtų mokėti 
įnašus į sanglaudos fondus 2021–2027 m. laikotarpiu;

2. mano, kad naujajame susitarime turėtų būti atsižvelgiama į „Brexit’o“ neigiamai 
paveiktų ES regionų, ypač tų, kurie turi bendrą sausumos ar jūrų sieną su Jungtine 
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Karalyste, pvz., Airijos ir pietų Ispanijos pasienio regionų ir pakrantės regionų palei 
Lamanšo sąsiaurį, Atlanto vandenyną ir Šiaurės jūrą, poreikius; primena, kad reikia 
atlikti „Brexit’o“ poveikio mažosioms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms 
teritorijose, kurios turi bendrą sausumos ar jūrų sieną su Jungtine Karalyste, vertinimą;

3. primena sąžiningo darbo jėgos judumo svarbą; ragina į būsimą susitarimą įtraukti 
nuostatas dėl nuolatinės pasienio darbuotojų, ypač dirbančiųjų Airijos pasienyje arba 
Jungtinės Karalystės ir Belgijos, Prancūzijos ar Nyderlandų pasienyje, pragyvenimo 
šaltinių apsaugos, be kita ko, dėl naujų kokybiškų darbo santykių;

4. pažymi, kad pasienio regionų ir tarpvalstybinėms programoms, finansuojamoms pagal 
INTERREG, tenka pagrindinis vaidmuo skatinant įvairių valstybių narių regionų ir 
piliečių bendradarbiavimą, ir siūlo, kad ateityje programose INTERREG galėtų 
dalyvauti Jungtinė Karalystė ir ją sudarančios šalys, jei mokės atitinkamą finansinį 
įnašą; primena, kad įgyvendinant programas INTERREG taip pat remiama įtrauki 
politika ir strategijos, kuriomis padedama išvengti nelygybės didėjimo pasienio 
bendruomenėse;

5. atkreipia dėmesį į svarbų ES sanglaudos politikos indėlį Šiaurės Airijoje, visų pirma 
padedant atgaivinti skurdžias miesto ir kaimo vietoves, kovojant su klimato kaita ir 
užmezgant bendruomenių ir pasienio ryšius taikos proceso kontekste; pabrėžia, jog labai 
svarbu, kad programa PEACE ir toliau būtų vykdoma Šiaurės Airijoje ir Airijos 
pasienio regionuose ir savarankiškai administruojama ES specialiųjų programų įstaigos,

6. mano, kad turėtų būti tęsiamas ES atokiausių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijų, ypač Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno 
regione, bendradarbiavimas; ragina numatyti specialias nuostatas, kad ateityje prireikus 
būtų galima vykdyti bendrus projektus naudojant Europos plėtros fondo ir sanglaudos 
fondų lėšas;

7. pabrėžia, kad, suteikdamas finansinių išteklių iš ES biudžeto, Europos Sąjungos 
solidarumo fondas parodo konkretų solidarumą, kai vienas ar daugiau ES regionų arba 
kuri nors narystės siekianti šalis patiria sunkių padarinių, be kita ko, ekonomikai; 
primena, jog svarbu išplėsti Europos Sąjungos solidarumo fondo taikymo sritį, kad ji 
apimtų dalį papildomų viešųjų išlaidų, patirtų rengiantis pereinamojo laikotarpio 
pabaigai nepasiekus vėlesnio susitarimo dėl būsimų Jungtinės Karalystės santykių su ES 
arba pasibaigus šiam laikotarpiui, kaip tai jau buvo padaryta siekiant įveikti dabartinę 
COVID-19 ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą šiuo klausimu, kuris atspindėtų anksčiau pateiktą pasiūlymą siekiant rasti 
atsaką, jei nebus ratifikuotas susitarimas dėl išstojimo, kurį Parlamentas patvirtino 
2019 m. spalio 24 d.1;

8. prašo Komisijos pasirengti išstojimo be susitarimo pasekmėms, jei Jungtinė Karalystė 
neprašytų pratęsti pereinamojo laikotarpio.

1 2019 m. spalio 24 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms 
narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus 
iš Sąjungos be susitarimo, Priimti tekstai P9_TA(2019)0045. 
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