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Vec: Stanovisko k uzavretiu Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou 
a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným 
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi 
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 
o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností 
v mene Únie (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre regionálny rozvoj poverený predložením 
stanoviska vašim výborom. Na schôdzi 1. februára 2021 Výbor pre regionálny rozvoj prijal 
toto stanovisko vo forme listu (spravodajca: Pascal Arimont) 37 hlasmi za, proti nebol nikto a 
2 členovia sa zdržali hlasovania.

* * *

Výbor pre regionálny rozvoj víta skutočnosť, že 24. decembra 2020 sa dosiahla dohoda o 
budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, čím sa predišlo ďalším problémom, ktoré by 
spôsobila neexistencia dohody. Vyjadruje však poľutovanie nad tým, že väzby medzi Úniou a 
Spojeným kráľovstvom budú pomerne slabé, a to aj v kľúčovej oblasti regionálneho rozvoja.

Hoci tieto väzby budú voľnejšie ako väzby EÚ s niektorými pridruženými krajinami, je jasné, 
že hospodárske a sociálne škody by boli väčšie, keby sa táto dohoda neuzavrela. Spolu so 
skutočnosťou, že regulačná sloboda EÚ je plne zachovaná, je to dostatočný dôvod na podporu 
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ratifikácie dohody.

Treba však zabezpečiť, aby Komisia zapojila Európsky parlament, ako aj regionálne a 
miestne orgány do procesov kontroly a monitorovania súvisiacich s vykonávaním tejto 
dohody. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležité, aby ani jedna zo strán neznížila pracovné, 
sociálne a environmentálne normy.

Politika súdržnosti Únie očividne zohráva dôležitú úlohu pri podpore hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti. Je všeobecne známe, že niektoré regióny Spojeného kráľovstva boli v 
priebehu rokov hlavnými príjemcami v rámci tejto politiky.  Hoci Spojené kráľovstvo sa, žiaľ, 
rozhodlo nezúčastňovať sa celkovo na politike súdržnosti Únie, výbor víta skutočnosť, že 
dohoda o obchode a spolupráci poskytuje všeobecný rámec pre budúcu účasť Spojeného 
kráľovstva na programoch Únie.

Spojené kráľovstvo sa však naďalej zúčastňuje na programe PEACE+, ktorý je súčasťou 
programu Interreg. Tento výbor mnohokrát zdôraznil, že uvedený program má kľúčový 
význam pre mierový proces a komunity v Severnom Írsku a nesmie sa stať obeťou brexitu1. 
Víta preto skutočnosť, že je zabezpečené jeho pokračovanie s financovaním z oboch strán. 

Výbor žiada, aby sa v budúcnosti zvážila možná širšia účasť Spojeného kráľovstva na 
programoch politiky súdržnosti v rámci stanovenom touto dohodou. Predovšetkým by sa 
mohlo zabezpečiť zapojenie častí Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko do programu 
Interreg. Napríklad vláda Spojeného kráľovstva vo svojom pozičnom dokumente z apríla 
2018 týkajúcom sa budúcnosti politiky súdržnosti počítala so širším pokračovaním 
financovania programu Interreg v Spojenom kráľovstve (okrem programu PEACE+). Bolo by 
v spoločnom záujme EÚ a Spojeného kráľovstva, aby sa Spojené kráľovstvo zúčastňovalo na 
cieľoch a programoch politiky súdržnosti. 

Výbor ďalej konštatuje, že škótska vláda vyjadrila záujem o účasť Škótska na určitých 
programoch Únie, čo by mohlo zahŕňať aj politiku súdržnosti.

Na záver výbor víta skutočnosť, že predbežná rámcová dohoda medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom o Gibraltári zahŕňa politickú vôľu zvážiť finančný mechanizmus inšpirovaný 
politikou súdržnosti medzi Gibraltárom a Campo de Gibraltar so zameraním na odbornú 
prípravu, zručnosti a zamestnanosť2, ktorý by mohli dopĺňať štrukturálne fondy EÚ, najmä 
prostredníctvom programov Interreg.

* * *

Z uvedených dôvodov Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci a 
Výbor pre medzinárodný obchod, aby odporučili Parlamentu udeliť súhlas s uzavretím 
Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre 
atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 
na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie 
a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností 

1 Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o vplyve politiky súdržnosti EÚ na Severné 
Írsko, Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 2.
2 Pozri bod 23 navrhovaného rámca pre právny nástroj EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorým sa stanovujú budúce 
vzťahy Gibraltáru s EÚ a na ktorom sa neformálne dohodli Španielsko a Spojené kráľovstvo 31. decembra 2020.
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v mene Únie.

S úctou

Younous Omarjee
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ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO
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