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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Ārlietu komiteju un 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā kohēzijas politika ir svarīgs instruments, kas nodrošina ES reģionu solidaritāti 
apmaiņā pret iekšējā tirgus sniegtajām iespējām; tā kā, ja Apvienotā Karaliste nolemj 
iegūt piekļuvi iekšējam tirgum kā šī tirgus dalībniece, tai ir jāsniedz finansiāls 
ieguldījums solidaritātes un kohēzijas veicināšanā un jāievēro horizontālās politikas 
nostādnes, cita starpā globālās sasilšanas, klimata pārmaiņu, vides, lauksaimniecības un 
zivsaimniecības jomā, kā tas ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu gadījumā;

B. tā kā daudzus ES reģionus negatīvi ietekmēs jaunu šķēršļu izveide attiecībā uz 
tirdzniecību un cilvēku pārvietošanos starp ES un Apvienoto Karalisti, it īpaši tos, 
kuriem ir zemes vai jūras robeža ar Apvienoto Karalisti, un tāpēc tiem vajadzēs papildu 
atbalstu no kohēzijas politikas fondiem;

C. tā kā sevišķi svarīga ir pārrobežu saimnieciskās darbības aizsardzība un pārrobežu darba 
ņēmējiem, kas pārvietojas starp ES un Apvienoto Karalisti, vajadzētu arī turpmāk būt 
iespējai nopelnīt iztiku;

D. tā kā, pat ja Apvienotā Karaliste ir trešā valsts, būtu izdevīgi turpināt Interreg 
programmas starp ES un Apvienotās Karalistes reģioniem;

E. tā kā kohēzijas finansējums ir īpaši svarīgs Ziemeļīrijai un Īrijas pierobežas reģioniem; 
tā kā programmai PEACE ir bijusi nozīmīga loma kopienu izlīgšanā un miera veidošanā 
un tā ir savienojusi tūkstošiem cilvēku, izmantojot pārrobežu darbības, piemēram, ar 
atbalstu mazu un vidēju uzņēmumu attīstībai, kopienās balstītām organizācijām, kas 
vada projektus izlīguma un kultūru saprašanās jomā, un pārrobežu projektiem, kas vērsti 
uz prasmēm, mācīšanos un apmācību;

F. tā kā ES attīstības un kohēzijas politika ir devusi iespēju ES un Apvienotās Karalistes 
aizjūras teritoriju auglīgai sadarbībai un tam vajadzētu turpināties;

G. tā kā Apvienotās Karalistes izstāšanās bez sekojoša nolīguma par tās turpmākajām 
attiecībām ar ES izraisītu traucējumus, radot ievērojamu slogu uz publiskajām finansēm 
Eiropas Savienībā; tā kā šāda nespēja panākt vienošanos par turpmākajām ES un 
Apvienotās Karalistes attiecībām dotu pamatu sākt solidaritātes principa piemērošanu; 
tā kā Parlaments jau ir apstiprinājis, ka šādā gadījumā tiks sākta solidaritātes principa 
piemērošana,

1. uzsver — ja Apvienotā Karaliste neiegūst pilnīgu dalību iekšējā tirgū, tai nebūtu jāvar 
gūt labumu no kohēzijas politikas fondiem, izņemot attiecībā uz projektiem, kas ir 
atļauti saskaņā ar regulām, ar kurām minētie fondi ir izveidoti; uzskata, ka tad, ja 
Apvienotā Karaliste galu galā vēlētos piedalīties iekšējā tirgū, tai būtu jāveic iemaksa 
kohēzijas politikas fondos 2021.–2027. gada periodam;

2. uzskata, ka jaunajā nolīgumā būtu jāņem vērā Brexit ietekmēto ES reģionu vajadzības, 
jo īpaši to reģionu vajadzības, kuriem ir zemes vai jūras robeža ar Apvienoto Karalisti, 
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piemēram, Īrijas un Spānijas dienviddaļas pierobežas reģioni un Lamanša, Atlantijas 
okeāna un Ziemeļjūras piekrastes reģioni; atgādina, ka ir vajadzīgs novērtējums par 
Brexit ietekmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas darbojas teritorijās, kurām ar 
Apvienoto Karalisti ir kopīga zemes vai jūras robeža;

3. atgādina, cik svarīga ir taisnīga darbaspēka mobilitāte; prasa, lai turpmākajā nolīgumā 
tiktu iekļauti noteikumi par pārrobežu darba ņēmēju iztikas aizsardzības turpināšanu, 
tostarp saistībā ar jaunas kvalitātes darba attiecībām, jo īpaši attiecībā uz tiem darba 
ņēmējiem, kas strādā otrpus Īrijas robežas vai šķērso robežu starp Apvienoto Karalisti 
un Beļģiju, Franciju vai Nīderlandi;

4. norāda, ka pārrobežu un transnacionālajām programmām, ko finansē no Interreg 
līdzekļiem, ir būtiska loma, veicinot sadarbību starp dažādu dalībvalstu reģioniem un 
iedzīvotājiem, un ierosina, ka Interreg programmām arī turpmāk vajadzētu būt 
pieejamām Apvienotajai Karalistei un to veidojošajām valstīm, ja ir sniegts pienācīgs 
finansiāls ieguldījums; atgādina, ka ar Interreg programmām arī tiek atbalstīta 
iekļaujoša politika un stratēģijas, ar ko novērš nevienlīdzības palielināšanos pārrobežu 
kopienās;

5. uzsver ES kohēzijas politikas nozīmīgo devumu Ziemeļīrijai, jo īpaši palīdzot atlabt 
trūcīgām pilsētu un lauku teritorijām, risinot ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas 
un veidojot starpkopienu un pārrobežu kontaktus saistībā ar miera procesu; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai Ziemeļīrijā un Īrijas pierobežas reģionos turpinātu darboties 
programma PEACE un lai to neatkarīgi pārvaldītu Īpašo ES programmu struktūrvienība;

6. uzskata, ka sadarbībai starp ES tālākajiem reģioniem un aizjūras zemēm un teritorijām, 
no vienas puses, un Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijām, no otras puses, būtu 
jāturpinās, jo īpaši Karību jūras un Klusā okeāna reģionā; prasa pieņemt īpašus 
noteikumus, kas ļautu īstenot turpmākus kopīgus projektus attiecīgi Eiropas Attīstības 
fonda un kohēzijas politikas fondu satvarā;

7. uzsver, ka Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) , darot pieejamus finanšu 
līdzekļus no ES budžeta, ir reāla solidaritātes izpausme, kad cita starpā ir nopietni 
ietekmēta viena vai vairāku ES vai uz pievienošanos ES pretendējošu valstu reģionu 
ekonomika; atgādina, ka ir svarīgi paplašināt ESSF darbības jomu, lai segtu daļu no 
papildu publiskajiem izdevumiem, kas radušies, gatavojoties pārejas perioda beigām 
bez sekojoša nolīguma par Apvienotās Karalistes un ES turpmākajām attiecībām vai kā 
sekas šādam pārejas perioda noslēgumam, kā tas ir jau darīts, lai risinātu pašreizējo 
sabiedrības veselības ārkārtas situāciju Covid-19 sakarā; aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu par šo jautājumu līdzīgi iepriekš sniegtajam priekšlikumam attiecībā uz 
iespējamu izstāšanās līguma neratificēšanu, kuru Parlaments apstiprināja 2019. gada 
24. oktobrī1;

8. aicina Komisiju sagatavoties vienošanās nepanākšanas scenārija sekām, ja Apvienotā 

1 Eiropas Parlamenta 2019. gada 24. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas 
atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības 
(pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0045). 
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Karaliste nepieprasīs pārejas perioda pagarinājumu.
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