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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że polityka spójności jest kluczowym instrumentem zapewniającym 
solidarność między regionami UE w zamian za możliwości oferowane przez rynek 
wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli Zjednoczone Królestwo postanowi uzyskać 
dostęp do rynku wewnętrznego przysługujący członkowi, musi wnieść wkład finansowy 
na rzecz solidarności i spójności oraz przestrzegać polityk horyzontalnych, w tym 
dotyczących globalnego ocieplenia, zmiany klimatu, środowiska, rolnictwa i 
rybołówstwa – jak ma to miejsce w przypadku państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

B. mając na uwadze, że stworzenie nowych barier w handlu i przepływie osób między UE 
a Zjednoczonym Królestwem będzie miało ujemny wpływ na wiele regionów UE, w 
szczególności regionów dzielących granicę lądową lub morską ze Zjednoczonym 
Królestwem, co będzie wymagało dodatkowego wsparcia z funduszy spójności;

C. mając na uwadze, że szczególnie ważna jest ochrona transgranicznej działalności 
gospodarczej i że pracownicy transgraniczni przekraczający granicę między UE i 
Zjednoczonym Królestwem powinni nadal mieć tę możliwość;

D. mając na uwadze, że nawet jeśli Zjednoczone Królestwo jest państwem trzecim, 
korzystne byłoby kontynuowanie programów Interreg między regionami UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

E. mając na uwadze, że finansowanie spójności ma szczególne znaczenie dla Irlandii 
Północnej i regionów przygranicznych Irlandii; mając na uwadze, że program PEACE 
odgrywał kluczową rolę w pojednaniu między społecznościami i budowaniu pokoju 
oraz połączył tysiące ludzi dzięki działalności transgranicznej, w tym dzięki wspieraniu 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji społeczności lokalnych 
prowadzących projekty na rzecz pojednania i zrozumienia kulturowego, a także 
projektów transgranicznych koncentrujących się na umiejętnościach, uczeniu się i 
szkoleniach;

F. mając na uwadze, że unijne strategie rozwoju i spójności umożliwiły owocną 
współpracę między terytoriami zamorskimi UE i Zjednoczonego Królestwa i że należy 
kontynuować ją w przyszłości;

G. mając na uwadze, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE bez zawarcia 
następnie umowy w sprawie przyszłych stosunków z UE spowodowałoby zakłócenia, 
niosąc ze sobą znaczne obciążenie dla finansów publicznych w UE; mając na uwadze, 
że takie niepowodzenie w zawarciu umowy w sprawie przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem uzasadniałoby zastosowanie zasady solidarności; 
mając na uwadze, że Parlament zatwierdził już zastosowanie zasady solidarności, gdyby 
spełnił się taki scenariusz;
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1. podkreśla, że jeżeli Zjednoczone Królestwo nie uzyska pełnego członkostwa w rynku 
wewnętrznym, nie powinno mieć też możliwości korzystania z funduszy spójności, z 
wyjątkiem projektów dopuszczalnych na mocy rozporządzeń ustanawiających te 
fundusze; uważa, że gdyby Zjednoczone Królestwo chciało jednak uczestniczyć w 
rynku wewnętrznym, powinno wnieść wkład do funduszy spójności na lata 2021–2027;

2. uważa, że nowa umowa powinna uwzględniać potrzeby unijnych regionów dotkniętych 
skutkami brexitu, zwłaszcza tych dzielących granicę lądową lub morską ze 
Zjednoczonym Królestwem, takich jak przygraniczne regiony Irlandii, regiony 
południowej Hiszpanii i regiony przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche, Atlantyku i 
Morza Północnego; przypomina o potrzebie dokonania oceny wpływu brexitu na małe i 
średnie przedsiębiorstwa działające na obszarach mających wspólną granicę lądową lub 
morską ze Zjednoczonym Królestwem;

3. przypomina o znaczeniu sprawiedliwej mobilności pracowników; apeluje, aby przyszła 
umowa zawierała postanowienia dotyczące stałej ochrony źródeł utrzymania 
pracowników transgranicznych, w tym nowych warunków zatrudnienia wysokiej 
jakości, zwłaszcza w przypadku osób pracujących za irlandzką granicą lub między 
Zjednoczonym Królestwem a Belgią, Francją lub Niderlandami;

4. odnotowuje, że programy transgraniczne i transnarodowe finansowane w ramach 
Interreg odgrywają kluczową rolę w zachęcaniu do współpracy między regionami i 
obywatelami w różnych państwach członkowskich, i proponuje, by programy Interreg 
pozostały otwarte dla Zjednoczonego Królestwa i krajów do niego należących, pod 
warunkiem, że wniosą one odpowiedni wkład finansowy; przypomina, że programy 
Interreg wspierają również politykę i strategie sprzyjające włączeniu, które zapobiegają 
pogłębianiu się nierówności wśród społeczności transgranicznych;

5. podkreśla istotny wkład unijnej polityki spójności w Irlandii Północnej, zwłaszcza jeśli 
chodzi o pomoc w odbudowie ubogich obszarów miejskich i wiejskich, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz tworzenie kontaktów transgranicznych i 
kontaktów między społecznościami w kontekście procesu pokojowego; podkreśla, że 
niezwykle ważne jest, by program PEACE był nadal realizowany w Irlandii Północnej i 
regionach granicznych Irlandii oraz by podlegał on autonomicznej administracji ze 
strony Specjalnego Organu ds. Programów UE;

6. uważa, że należy kontynuować współpracę między najbardziej oddalonymi regionami i 
krajami i terytoriami zamorskimi UE z jednej strony a terytoriami zamorskimi 
Zjednoczonego Królestwa z drugiej strony, szczególnie w regionie Karaibów i 
Pacyfiku; postuluje przyjęcie specjalnych postanowień umożliwiających przyszłe 
wspólne projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju i funduszy spójności, w 
zależności od sytuacji;

7. podkreśla, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), za pośrednictwem 
którego udostępniane są środki finansowe z budżetu UE, jest widocznym wyrazem 
solidarności wówczas, gdy jeden lub kilku regionów UE lub krajów ubiegających się o 
przystąpienie odczuwa poważne reperkusje, między innymi gospodarcze; przypomina o 
znaczeniu rozszerzenia zakresu FSUE w celu pokrycia części dodatkowych wydatków 
publicznych poniesionych w ramach przygotowań do zakończenia okresu 
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przejściowego lub w konsekwencji zakończenia okresu przejściowego bez późniejszej 
umowy w sprawie przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE, jak to już 
miało miejsce w celu podjęcia działań w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego w 
obliczu obecnej pandemii COVID-19; wzywa Komisję do przedstawienia w tej sprawie 
wniosku, który odzwierciedlałby wniosek przedstawiony wcześniej w następstwie 
nieratyfikowania umowy o wystąpieniu i który Parlament zatwierdził 24 października 
2019 r.1;

8. zwraca się do Komisji, by przygotowała się na konsekwencje braku porozumienia, na 
wypadek gdyby Zjednoczone Królestwo nie zwróciło się o przedłużenie okresu 
przejściowego.

1 Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 24 października 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w 
celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy, teksty 
przyjęte P9_TA(2019)0045. 



PE648.359v02-00 6/7 AD\1204754PL.docx

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia 12.5.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

38
0
5

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis 
Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, 
Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, 
Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina 
Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Irène Tolleret, 
Valdemar Tomaševski, Monika Vana

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Sandro Gozi, Simone Schmiedtbauer



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

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

38 +

ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey 
Novakov, Simone Schmiedtbauer

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Sandro Gozi, Ondrej Knotek, 
Irène Tolleret

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze 
Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina 
Penkova

VERTS/ALE François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

0 -

5 0

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


