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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno 
trgovino kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

A. ker je kohezijska politika eden ključnih instrumentov, ki zagotavlja solidarnost med 
regijami EU v zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji trg; ker mora Združeno 
kraljestvo, če se odloči, da bo kot članica dobilo dostop do notranjega trga, finančno 
prispevati k solidarnosti in koheziji ter spoštovati horizontalne politike, tudi na področju 
globalnega segrevanja, podnebnih sprememb, okolja, kmetijstva in ribištva, kot velja za 
države Evropskega gospodarskega prostora (EGP);

B. ker bodo nove ovire za trgovino in gibanje oseb med EU in Združenim kraljestvom 
negativno vplivale na številne regije EU, zlasti na tiste, ki imajo kopensko ali morsko 
mejo z Združenim kraljestvom, in bodo zato potrebovale dodatno podporo iz 
kohezijskega sklada;

C. ker je zaščita čezmejnih gospodarskih dejavnosti še posebej pomembna in bi moralo biti 
za čezmejne delavce med EU in Združenim kraljestvom še naprej možno, da bi si 
zaslužili za svoje preživetje;

D. ker bi bilo koristno, da bi se programi Interreg med regijami EU in Združenega 
kraljestva nadaljevali, čeprav je Združeno kraljestvo tretja država;

E. ker so kohezijska sredstva posebnega pomena za Severno Irsko in obmejne regije Irske; 
ker je program PEACE igral pomembno vlogo pri spravi skupnosti in izgradnji miru ter 
povezal na tisoče ljudi s čezmejnimi dejavnostmi, vključno s podporo za razvoj malih in 
srednjih podjetij, za organizacije s sedežem v skupnosti, ki vodijo projekte o spravi in 
kulturnem razumevanju, ter za čezmejne projekte, ki se osredotočajo na znanja in 
spretnosti, učenje ter usposabljanje;

F. ker sta razvojna in kohezijska politika EU omogočili plodno sodelovanje med 
čezmorskimi ozemlji EU in Združenega kraljestva, kar bi se moralo nadaljevati tudi v 
prihodnje;

G. ker bi imel izstop Združenega kraljestva brez kasnejšega sporazuma o njegovem 
prihodnjem odnosu z EU moteč učinek in bi znatno obremenil javne finance v EU; ker 
bi takšna nezmožnost dogovora o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom 
upravičila uporabo načela solidarnosti; ker je Parlament že odobril uporabo načela 
solidarnosti v takšnem scenariju;

1. poudarja, da če Združeno kraljestvo ne bo dobilo polnega članstva na notranjem trgu, ne 
bi smelo imeti koristi od kohezijskega sklada, razen za projekte, ki so dovoljeni v 
skladu z uredbami o ustanovitvi tega sklada; meni, da bi moralo Združeno kraljestvo, če 
želi na koncu sodelovati na notranjem trgu, prispevati h kohezijskemu skladu za 
obdobje 2021–2027;

2. meni, da bi moral novi sporazum upoštevati potrebe regij EU, na katere vpliva brexit, 
zlasti tistih, ki imajo z Združenim kraljestvom kopensko ali morsko mejo, kot so 
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obmejne regije Irske in južne Španije ter obalne regije ob Rokavskem prelivu, 
Atlantskem oceanu in Severnem morju; opozarja, da je treba oceniti vpliv brexita na 
mala in srednja podjetja, ki delujejo na območjih, ki imajo z Združenim kraljestvom 
kopensko ali morsko mejo;

3. poudarja, kako je pomembna pravična mobilnost delovne sile; poziva, naj se v prihodnji 
sporazum vključijo določbe o neprekinjenem varstvu možnosti preživljanja čezmejnih 
delavcev, tudi za nova kakovostna delovna razmerja, zlasti za tiste delavce, ki delajo 
prek irske meje ali med Združenim kraljestvom in Belgijo, Francijo oziroma 
Nizozemsko;

4. je seznanjen, da imajo čezmejni in nadnacionalni programi, ki se financirajo prek 
Interrega, ključno vlogo pri spodbujanju sodelovanja med regijami in državljani v 
različnih državah članicah, in predlaga, naj programi Interreg ostanejo na voljo 
Združenemu kraljestvu in njegovim deželam, če bo zagotovilo primeren finančni 
prispevek; opozarja, da se s programi Interreg podpirajo tudi vključujoče politike in 
strategije, ki preprečujejo povečevanje neenakosti v čezmejnih skupnostih;

5. poudarja pomemben prispevek kohezijske politike EU na Severnem Irskem, zlasti kar 
zadeva pomoč pri obnovi zapostavljenih mestnih in podeželskih območij, boju proti 
podnebnim spremembam ter vzpostavljanju stikov med skupnostmi in čezmejnih stikov 
v okviru mirovnega procesa; poudarja, da je bistvenega pomena, da program PEACE še 
naprej deluje na Severnem Irskem in v obmejnih regijah Irske, pri čemer bi ga 
avtonomno upravljal Organ za posebne programe EU;

6. meni, da bi bilo treba nadaljevati sodelovanje med najbolj oddaljenimi regijami EU ter 
čezmorskimi državami in ozemlji na eni strani ter čezmorskimi ozemlji Združenega 
kraljestva na drugi strani, zlasti v karibskih in pacifiških državah; poziva, naj se po 
potrebi sprejmejo posebne določbe, ki bodo omogočile prihodnje skupne projekte v 
okviru Evropskega razvojnega sklada in kohezijskega sklada;

7. poudarja, da je Solidarnostni sklad Evropske unije z zagotavljanjem finančnih sredstev 
v proračunu EU konkreten izraz solidarnosti, kadar resne posledice, med drugim za 
gospodarstvo, prizadenejo eno ali več regij EU ali državo, ki je zaprosila za pristop; želi 
spomniti, kako pomembno je razširiti področje uporabe Solidarnostnega sklada 
Evropske unije, da bi pokrili del dodatnih javnih odhodkov, ki bodo nastali zaradi 
priprav na konec prehodnega obdobja brez sporazuma o prihodnjih odnosih Združenega 
kraljestva z EU ali kot posledica tega, kot se je zgodilo pri spopadanju s trenutnimi 
izrednimi zdravstvenimi razmerami zaradi covida-19; poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog o tem, ki bo odražal predlog, ki je že bil podan za primer, če sporazum o 
izstopu, ki ga je Parlament odobril 24. oktobra 20191, ne bi bil ratificiran;

8. poziva Komisijo, naj se pripravi na posledice scenarija brez dogovora, če Združeno 
kraljestvo ne bo zaprosilo za podaljšanje prehodnega obdobja.

1 Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 24. oktobra 2019, o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje 
velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora P9_TA(2019)0045.
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