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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný 
obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy:

A. keďže politika súdržnosti je kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje solidaritu medzi 
regiónmi EÚ výmenou za príležitosti, ktoré ponúka vnútorný trh; keďže ak sa Spojené 
kráľovstvo rozhodne získať prístup k vnútornému trhu ako člen, musí finančne 
prispievať k solidarite a súdržnosti a rešpektovať horizontálne politiky vrátane politík 
týkajúcich sa globálneho otepľovania, zmeny klímy, životného prostredia, 
poľnohospodárstva a rybárstva – ako je to v prípade krajín Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP);

B. keďže mnohé regióny EÚ budú negatívne ovplyvnené vytvorením nových prekážok 
obchodu a pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, najmä tie, ktoré majú 
spoločné pozemné alebo námorné hranice so Spojeným kráľovstvom, a budú preto 
vyžadovať dodatočnú podporu z kohéznych fondov;

C. keďže ochrana cezhraničnej hospodárskej činnosti je mimoriadne dôležitá a cezhraniční 
pracovníci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mali mať naďalej možnosť zarábať si 
na živobytie;

D. keďže aj v prípade, že Spojené kráľovstvo bude treťou krajinou, bude výhodné 
pokračovať v programoch Interreg medzi regiónmi EÚ a Spojeného kráľovstva;

E. keďže financovanie súdržnosti má osobitný význam pre Severné Írsko a pohraničné 
regióny Írska; keďže program PEACE zohral kľúčovú úlohu v zmierení komunít a 
budovaní mieru a spojil tisícky ľudí v rámci cezhraničných aktivít vrátane podpory 
rozvoja malých a stredných podnikov, komunitných organizácií, ktoré vedú projekty 
zamerané na zmierenie a kultúrne porozumenie, a cezhraničných projektov zameraných 
na zručnosti, vzdelávanie a odbornú prípravu;

F. keďže politiky EÚ v oblasti rozvoja a súdržnosti umožnili plodnú spoluprácu medzi 
zámorskými územiami EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorá by mala pokračovať aj v 
budúcnosti;

G. keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva bez následnej dohody o jeho budúcom vzťahu s 
EÚ by malo rušivé účinky a predstavovalo by výraznú záťaž pre verejné financie v EÚ; 
keďže v prípade, že sa nedosiahne dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom, bude to dôvod na aktivovanie zásady solidarity; keďže Parlament už 
schválil aktivovanie zásady solidarity, ak dôjde k takémuto scenáru;

1. zdôrazňuje, že ak Spojené kráľovstvo nezíska úplné členstvo na vnútornom trhu, 
nemalo by mať možnosť využívať kohézne fondy, s výnimkou projektov povolených na 
základe nariadení o zriadení týchto fondov; domnieva sa, že ak by sa Spojené 
kráľovstvo v konečnom dôsledku chcelo zúčastňovať na vnútornom trhu, malo by 
prispievať na kohézne fondy na obdobie 2021 – 2027;

2. domnieva sa, že v novej dohode by sa mali zohľadniť potreby regiónov EÚ 
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zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, ktoré majú spoločnú pozemnú alebo námornú 
hranicu so Spojeným kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny Írska a južného 
Španielska a pobrežné regióny pozdĺž Lamanšského prielivu, Atlantiku a Severného 
mora; pripomína, že je potrebné posúdenie vplyvu brexitu na malé a stredné podniky 
pôsobiace na územiach, ktoré majú spoločné pozemné alebo námorné hranice so 
Spojeným kráľovstvom;

3. pripomína význam spravodlivej mobility pracovnej sily; žiada, aby budúca dohoda 
obsahovala ustanovenia o pokračujúcej ochrane živobytia cezhraničných pracovníkov, a 
to aj v prípade pracovnoprávnych vzťahov novej kvality, najmä pracovníkov, ktorí 
pracujú za írskou hranicou alebo medzi Spojeným kráľovstvom a Belgickom, 
Francúzskom alebo Holandskom;

4. poznamenáva, že cezhraničné a nadnárodné programy financované prostredníctvom 
iniciatívy Interreg zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore spolupráce medzi regiónmi a 
občanmi v rôznych členských štátoch, a navrhuje, aby programy Interreg zostali 
otvorené pre Spojené kráľovstvo a krajiny tvoriace jeho súčasť za predpokladu, že 
poskytnú primeraný finančný príspevok; pripomína, že programy Interreg podporujú aj 
inkluzívne politiky a stratégie, ktoré zabraňujú prehlbovaniu nerovností v 
cezhraničných komunitách;

5. zdôrazňuje významný prínos politiky súdržnosti EÚ pre Severné Írsko, najmä pokiaľ 
ide o pomoc pri obnove znevýhodnených mestských a vidieckych oblastí, boj proti 
zmene klímy a budovanie kontaktov medzi komunitami a cezhraničných kontaktov v 
kontexte mierového procesu; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby fungovanie 
programu PEACE pokračovalo v Severnom Írsku a pohraničných regiónoch Írska a aby 
tento program bol pod autonómnou správou orgánu pre osobitné programy EÚ;

6. domnieva sa, že spolupráca medzi najvzdialenejšími regiónmi a zámorskými krajinami 
a územiami EÚ na jednej strane a zámorskými územiami Spojeného kráľovstva na 
druhej strane, najmä v Karibiku a Tichomorí, by mala pokračovať; vyzýva na prijatie 
osobitných ustanovení, ktoré v prípade potreby umožnia fungovanie budúcich 
spoločných projektov v rámci Európskeho rozvojového fondu a kohéznych fondov;

7. zdôrazňuje, že prostredníctvom poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ je 
Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) konkrétnym vyjadrením solidarity, keď je 
okrem iného hospodárstvo jedného alebo viacerých regiónov EÚ alebo krajiny, ktorá 
žiada o pristúpenie, postihnuté vážnymi dôsledkami; pripomína, že je dôležité rozšíriť 
rozsah pôsobnosti FSEÚ tak, aby zahŕňal aj časť dodatočných verejných výdavkov 
vynaložených pri príprave na ukončenie prechodného obdobia alebo v dôsledku neho 
bez následnej dohody o budúcich vzťahoch Spojeného kráľovstva s EÚ, ako sa to už 
uskutočnilo v záujme riešenia súčasného ohrozenia verejného zdravia v dôsledku 
pandémie COVID-19; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v tejto veci, ktorý bude 
odzrkadľovať skôr predložený návrh pre prípad neratifikovania dohody o vystúpení, 
ktorú Parlament schválil 24. októbra 20191;

1 Pozmeňujúce návrhy, ktoré Európsky parlament prijal 24. októbra 2019, k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc 
členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného 
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8. žiada Komisiu, aby počítala aj s dôsledkami scenára bez dohody, ak by Spojené 
kráľovstvo nepožiadalo o predĺženie prechodného obdobia.

kráľovstva z Únie bez dohody (Prijaté texty, P9_TA(2019)0045). 
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