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Pozměňovací návrh 1
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že prioritní cíle 
Evropské unie, které Spojené království 
sdílí, a zejména boj proti globálnímu 
oteplování a změně klimatu, odůvodňují 
reciproční závazky týkající se ekologické 
transformace evropského kontinentu 
prostřednictvím celosvětové dohody 
zahrnující regionální rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je klíčovým nástrojem pro 
zajištění solidarity mezi evropskými 
regiony výměnou za příležitosti, které jim 
nabízí vnitřní trh; vzhledem k tomu, že 
pokud mají mít regiony přístup k 
vnitřnímu trhu, musí také poskytovat 
příspěvek do fondů soudržnosti – jako je 
tomu v případě zemí Evropského 
hospodářského prostoru (EHP);

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je klíčovým nástrojem pro 
zajištění solidarity mezi evropskými 
regiony výměnou za příležitosti, které jim 
nabízí vnitřní trh; vzhledem k tomu, že 
pokud mají mít regiony přístup k vnitřnímu 
trhu, musí také poskytovat příspěvek do 
fondů soudržnosti – jako je tomu v případě 
zemí Evropského hospodářského prostoru 
(EHP);

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je klíčovým nástrojem pro 
zajištění solidarity mezi evropskými 
regiony výměnou za příležitosti, které jim 
nabízí vnitřní trh; vzhledem k tomu, že 
pokud mají mít regiony přístup k vnitřnímu 
trhu, musí také poskytovat příspěvek do 
fondů soudržnosti – jako je tomu v případě 
zemí Evropského hospodářského prostoru 
(EHP); vzhledem k tomu, že kromě 
povinného příspěvku do fondů 
soudržnosti musí regiony respektovat 
horizontální politiky začleněné do Dohody 
o EHP;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je klíčovým nástrojem pro 
zajištění solidarity mezi evropskými 
regiony výměnou za příležitosti, které jim 
nabízí vnitřní trh; vzhledem k tomu, že 
pokud mají mít regiony přístup k vnitřnímu 
trhu, musí také poskytovat příspěvek do 
fondů soudržnosti – jako je tomu v případě 
zemí Evropského hospodářského prostoru 
(EHP);

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je klíčovým nástrojem pro 
zajištění solidarity mezi všemi regiony EU 
výměnou za příležitosti, které jim nabízí 
vnitřní trh; vzhledem k tomu, že pokud 
mají mít regiony přístup k vnitřnímu trhu, 
musí také poskytovat příspěvek do fondů 
soudržnosti – jako je tomu v případě zemí 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP);

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je klíčovým nástrojem pro 
zajištění solidarity mezi evropskými 
regiony výměnou za příležitosti, které jim 
nabízí vnitřní trh; vzhledem k tomu, že 
pokud mají mít regiony přístup k vnitřnímu 
trhu, musí také poskytovat příspěvek do 
fondů soudržnosti – jako je tomu v případě 
zemí Evropského hospodářského prostoru 
(EHP);

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je klíčovým nástrojem pro 
zajištění solidarity mezi regiony EU 
výměnou za příležitosti, které jim nabízí 
vnitřní trh; vzhledem k tomu, že pokud 
mají mít regiony přístup k vnitřnímu trhu, 
musí také poskytovat příspěvek do fondů 
soudržnosti – jako je tomu v případě zemí 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP);

Or. en

Pozměňovací návrh 6
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že některé 
pravomoci jsou v rámci Spojeného 
království přeneseny na Severní Irsko, 
Skotsko a Wales, které uplatňují svůj 
vlastní přístup k jednáním o budoucím 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že mnohé 
regiony EU budou negativně ovlivněny 
vytvořením nových překážek obchodu 
mezi EU a Spojeným královstvím, a to 
především ty regiony, které mají pozemní 

B. vzhledem k tomu, že mnohé 
regiony EU budou negativně ovlivněny 
vytvořením nových překážek obchodu a 
volného pohybu osob mezi EU a 
Spojeným královstvím, a to především ty 
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nebo námořní hranici se Spojeným 
královstvím, a budou tudíž potřebovat další 
podporu z fondů soudržnosti;

regiony, které mají pozemní nebo námořní 
hranici se Spojeným královstvím, a budou 
tudíž potřebovat další podporu z fondů 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba.  vzhledem k tomu, že globální 
výzvy, jako je boj proti změně klimatu 
nebo globálním pandemiím, včetně 
nedávno vypuklé pandemie koronaviru, 
nelze vyřešit samostatně a jednotlivě 
každým jednotlivým regionem nebo 
členským státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že ochrana 
přeshraničních hospodářských činností je 
obzvláště důležitá a mělo by být i nadále 
možné, aby přeshraniční pracovníci mezi 
EU a Spojeným královstvím vykonávali 
výdělečnou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Tsvetelina Penkova
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že i když 
Spojené království je třetí zemí, bylo by 
výhodné, aby programy Interreg mezi EU 
a Spojeným královstvím pokračovaly;

C. vzhledem k tomu, že i když 
Spojené království je třetí zemí, bylo by 
výhodné jak pro EU, tak pro Spojené 
království, aby programy Interreg 
pokračovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že financování z 
fondů soudržnosti je obzvlášť důležité pro 
Severní Irsko a příhraniční oblasti Irska, 
protože klíčovou roli při usmíření komunit 
a budování míru sehrál právě program 
PEACE;

D. vzhledem k tomu, že financování z 
fondů soudržnosti je obzvlášť důležité pro 
Severní Irsko a příhraniční oblasti Irska, 
protože klíčovou roli při usmíření komunit 
a budování míru sehrál právě program 
PEACE; vzhledem k tomu, že program 
PEACE spojil tisíce lidí prostřednictvím 
přeshraničních činností, včetně podpory 
rozvoje malých a středních podniků, pro 
komunitní organizace, které vedou 
projekty zaměřené na usmíření a kulturní 
porozumění, a podpory pro přeshraniční 
projekty zaměřené na dovednosti, 
vzdělávání a odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že politiky EU v 
oblasti rozvoje a soudržnosti umožnily 
plodnou spolupráci zámořských území EU 
a Spojeného království, která by měla 
pokračovat i v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vystoupení 
Spojeného království bez následné dohody 
o budoucích vztazích s EU by mělo 
negativní účinky, které by významně 
zatěžovaly veřejné finance v EU; 
vzhledem k tomu, že pokud se nepodaří 
uzavřít dohodu o budoucích vztazích EU a 
Spojeného království, budou naplněny 
podmínky pro uplatnění zásady solidarity; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
již schválil uplatnění zásady solidarity pro 
takový případ;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vystoupení 
Spojeného království bez následné dohody 
o budoucích vztazích s EU by mělo 
negativní účinky, které by významně 
zatěžovaly veřejné finance v EU; vzhledem 

E. vzhledem k tomu, že vystoupení 
Spojeného království bez následné dohody 
ohledně budoucích vztahů s EU by mělo 
rušivé účinky, které významně zatěžují 
veřejné finance v EU; vzhledem k tomu, že 
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k tomu, že pokud se nepodaří uzavřít 
dohodu o budoucích vztazích EU a 
Spojeného království, budou naplněny 
podmínky pro uplatnění zásady solidarity; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
již schválil uplatnění zásady solidarity pro 
takový případ;

neschopnost uzavřít dohodu o budoucích 
vztazích EU a Spojeného království by 
ospravedlňovala uplatnění zásady 
solidarity;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pokud si Spojené 
království přeje účastnit se vnitřního trhu 
podle vzoru zemí EHP, mělo by být 
vyzváno, aby nadále přispívalo do fondů 
soudržnosti;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pokud si Spojené 
království přeje účastnit se vnitřního trhu 
podle vzoru zemí EHP, mělo by být 
vyzváno, aby nadále přispívalo do fondů 
soudržnosti;

1. domnívá se, že pokud se Spojené 
království nebude plně účastnit vnitřního 
trhu, nemělo by získávat podporu z fondů 
soudržnosti s výjimkou případů, které jsou 
povoleny v nařízeních o zřízení těchto 
fondů; dodává, že pokud by se Spojené 
království nakonec přálo účastnit 
vnitřního trhu, mělo do fondů soudržnosti 
na období 2021–2027 přispívat podle 
vzoru uplatňovaného v případě zemí EHP;

Or. en



PE650.486v01-00 10/22 AM\1203152CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 17
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pokud si Spojené 
království přeje účastnit se vnitřního trhu 
podle vzoru zemí EHP, mělo by být 
vyzváno, aby nadále přispívalo do fondů 
soudržnosti;

1. domnívá se, že pokud si Spojené 
království a decentralizované vlády jeho 
částí přejí účastnit se vnitřního trhu podle 
vzoru zemí EHP, měy by být vyzvány, aby 
nadále přispívaly do fondů soudržnosti; 
domnívá se, že Spojené království by mělo 
usilovat o pokračující zapojení do 
programů přeshraniční spolupráce a 
dalších programů územní spolupráce v v 
nadcházejících programových obdobích;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pokud si Spojené 
království přeje účastnit se vnitřního trhu 
podle vzoru zemí EHP, mělo by být 
vyzváno, aby nadále přispívalo do fondů 
soudržnosti;

1. domnívá se, že pokud si Spojené 
království přeje účastnit se vnitřního trhu 
podle modelu, který se již uplatňuje v 
případě zemí EHP, mělo by být vyzváno, 
aby nadále přispívalo do fondů 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá, aby se nalezlo dlouhodobé 
řešení, které by umožnilo zapojení 
Spojeného království do politiky 
soudržnosti, které by bylo nástrojem pro 
zajištění udržitelného rozvoje, zapojení do 
partnerství, integrovaného přístupu zdola 
nahoru a podporu mezilidských vazeb s 
evropským kontinentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 
dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska a pobřežní oblasti 
podél Lamanšského průlivu a Severního 
moře;

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 
dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska a pobřežní oblasti 
podél Lamanšského průlivu a Severního 
moře; připomíná, že je třeba posoudit 
dopad brexitu na malé a střední podniky 
působící na územích, která sdílejí pozemní 
nebo mořskou hranici se Spojeným 
královstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 
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dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska a pobřežní oblasti 
podél Lamanšského průlivu a Severního 
moře;

dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska, pobřežní oblasti 
podél Lamanšského průlivu a Severního 
moře a Andalusie;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 
dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska a pobřežní oblasti 
podél Lamanšského průlivu a Severního 
moře;

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 
dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska, severní oblasti 
Walesu a pobřežní oblasti podél 
Lamanšského průlivu a Severního moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 
dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska a pobřežní oblasti 
podél Lamanšského průlivu a Severního 
moře;

2. je přesvědčen o tom, že nová 
dohoda by měla zohlednit potřeby regionů 
dotčených brexitem, zejména těch, které 
mají se Spojeným královstvím pozemní 
nebo námořní hranici, jako např. 
příhraniční oblasti Irska a pobřežní oblasti 
podél Lamanšského průlivu, Atlantiku a 
Severního moře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k tomu, aby budoucí 
dohoda obsahovala ustanovení o 
pokračující ochraně živobytí 
přeshraničních pracovníků, a to i v 
případě nových pracovních vztahů, 
zejména pro ty, kteří pracují přes irskou 
hranici nebo přes hranici mezi Spojeným 
královstvím a Belgií, Francií nebo 
Nizozemskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že přeshraniční a 
nadnárodní programy financované 
prostřednictvím Interreg hrají klíčovou roli 
při podpoře spolupráce mezi regiony 
různých členských států, a navrhuje, aby 
programy Interreg zůstaly otevřené pro 
Spojené království i v budoucnu, za 
podmínky, že poskytne finanční příspěvek;

3. konstatuje, že přeshraniční a 
nadnárodní programy financované 
prostřednictvím iniciativy Interreg hrají 
klíčovou úlohu při podpoře spolupráce 
mezi regiony a jejich občany; uvítal by 
jakoukoli dohodu, která by umožnila 
Severnímu Irsku účastnit se jiných 
programů EU, zejména programu 
Interreg, za předpokladu, že bude 
poskytnut finanční příspěvek; domnívá se 
však, že jako třetí země nemůže mít celé 
Spojené království stejná práva a výhody 
jako členský stát; navrhuje proto, aby 
programy Interreg zůstaly Spojenému 
království otevřené i v budoucnu, za 
předpokladu, že se Spojené království 
zaváže, že bude v rámci víceletého 
finančního rámce spravedlivě a přiměřeně 
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finančně přispívat na tento program po 
celou dobu jeho trvání;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že přeshraniční a 
nadnárodní programy financované 
prostřednictvím Interreg hrají klíčovou roli 
při podpoře spolupráce mezi regiony 
různých členských států, a navrhuje, aby 
programy Interreg zůstaly otevřené pro 
Spojené království i v budoucnu, za 
podmínky, že poskytne finanční příspěvek;

3. konstatuje, že přeshraniční a 
nadnárodní programy financované 
prostřednictvím Interreg, včetně programů 
Wales-Irsko a v oblasti Atlantiku, hrají 
klíčovou roli při podpoře spolupráce mezi 
regiony různých členských států, a 
navrhuje, aby programy Interreg zůstaly 
otevřené pro Spojené království a vlády 
jeho decentralizovaných částí i v 
budoucnu, za podmínky, že bude 
poskytnut finanční příspěvek;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že programy Interreg 
rovněž podporují inkluzivní politiky a 
strategie, které zabraňují prohlubování 
nerovností v přeshraničních 
společenstvích; domnívá se, že zachování 
přeshraničních a nadnárodních programů 
Interreg se Spojeným královstvím je 
způsobem, jak podpořit sociální 
soudržnost a rovnost žen a mužů v 
příslušných regionech a zlepšit podmínky 
pro migrující pracovníky, mladé a starší 
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pracovníky a pracovníky s nízkou 
kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že Spojenému 
království by měla být poskytnuta 
příležitost zapojit se do územní spolupráce 
a být její součástí, přičemž by mělo 
dodržovat evropské osvědčené postupy a 
uplatňovat všechna ustanovení týkající se 
plnohodnotné spolupráce subjektů ze 
Spojeného království s protějšky z EU, 
včetně odpovídajícího finančního 
příspěvku Spojeného království;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že ať již bude nalezeno 
jakékoliv řešení pro financování 
soudržnosti v ostatních regionech, je 
mimořádně důležité, aby v Severním Irsku 
a příhraničních oblastech Irska nadále 
fungoval program PEACE a byl nezávisle 
spravován Úřadem pro zvláštní programy 
EU;

4. zdůrazňuje, že ať již bude nalezeno 
jakékoliv řešení pro financování 
soudržnosti v ostatních regionech, jako 
například ve Skotsku a ve Walesu, je 
mimořádně důležité, aby v Severním Irsku 
a příhraničních oblastech Irska nadále 
fungoval program PEACE a byl nezávisle 
spravován Úřadem pro zvláštní programy 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že ať již bude nalezeno 
jakékoliv řešení pro financování 
soudržnosti v ostatních regionech, je 
mimořádně důležité, aby v Severním Irsku 
a příhraničních oblastech Irska nadále 
fungoval program PEACE a byl nezávisle 
spravován Úřadem pro zvláštní programy 
EU;

4. zdůrazňuje, že je mimořádně 
důležité, aby v Severním Irsku a 
příhraničních oblastech Irska nadále 
fungoval program PEACE a byl nezávisle 
spravován Úřadem pro zvláštní programy 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že spolupráce mezi 
nejvzdálenějšími regiony a zámořskými 
zeměmi a územími EU na jedné straně a 
zámořskými územími Spojeného 
království na straně druhé, zejména v 
Karibiku a Tichomoří, by měla 
pokračovat; požaduje zvláštní ustanovení, 
která umožní budoucí společné projekty v 
rámci Evropského rozvojového fondu a 
případně fondů soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
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Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a.  připomíná význam mobility a 
dočasného pohybu zboží a zařízení pro 
trvalou spolupráci mezi kulturními a 
vzdělávacími skupinami; domnívá se, že 
dočasná mobilita osob, zboží a zařízení je 
dobrým způsobem, jak určit možnosti 
spolupráce a sdílet osvědčené postupy a 
odborné znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje významný přínos 
politiky soudržnosti EU pro Severní Irsko, 
zejména pokud jde o pomoc při obnově 
zanedbaných městských a venkovských 
oblastí, boj proti změně klimatu a 
budování mezikomunitních a 
přeshraničních kontaktů v souvislosti s 
mírovým procesem;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že všechny zúčastněné 
strany v Severním Irsku podporují plnění 
cílů politiky soudržnosti EU v tomto 
regionu; zdůrazňuje v tomto ohledu 



PE650.486v01-00 18/22 AM\1203152CS.docx

CS

význam přístupu zdola nahoru, 
koordinované víceúrovňové správy a 
zásady partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. připomíná pozitivní úlohu 
společné rybářské politiky při rozvoji 
odvětví rybolovu a při řízení rybolovných 
zdrojů; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
nová dohoda nebude mít vliv na stávající 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
ani na hospodářské odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité, aby se 
oblast působnosti Fondu solidarity 
Evropské unie rozšířila tak, aby se fond 
vztahoval i na část dodatečných veřejných 
výdajů vzniklých při přípravě na situaci, 
kdy by na konci přechodného období 
nebyla uzavřena navazující dohoda o 
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným 
královstvím, případně výdajů vzniklých v 
důsledku této situace; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh, který by odrážel dřívější 
návrh učiněný pro případ, že by nedošlo k 
ratifikaci dohody o vystoupení, schválený 
Evropským parlamentem dne 24. července 

vypouští se
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20191.
_________________
1 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským 
parlamentem dne 24. července 2019 k 
návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení Rady 
(ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí 
finanční pomoci členským státům na 
pokrytí závažné finanční zátěže, která jim 
byla způsobena v návaznosti na 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité, aby se 
oblast působnosti Fondu solidarity 
Evropské unie rozšířila tak, aby se fond 
vztahoval i na část dodatečných veřejných 
výdajů vzniklých při přípravě na situaci, 
kdy by na konci přechodného období 
nebyla uzavřena navazující dohoda o 
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným 
královstvím, případně výdajů vzniklých v 
důsledku této situace; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh, který by odrážel dřívější 
návrh učiněný pro případ, že by nedošlo k 
ratifikaci dohody o vystoupení, schválený 
Evropským parlamentem dne 24. července 
20191.

vypouští se

_________________
1 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským 
parlamentem dne 24. července 2019 k 
návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení Rady 
(ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí 
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finanční pomoci členským státům na 
pokrytí závažné finanční zátěže, která jim 
byla způsobena v návaznosti na 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité, aby se 
oblast působnosti Fondu solidarity 
Evropské unie rozšířila tak, aby se fond 
vztahoval i na část dodatečných veřejných 
výdajů vzniklých při přípravě na situaci, 
kdy by na konci přechodného období 
nebyla uzavřena navazující dohoda o 
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným 
královstvím, případně výdajů vzniklých v 
důsledku této situace; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh, který by odrážel dřívější 
návrh učiněný pro případ, že by nedošlo k 
ratifikaci dohody o vystoupení, schválený 
Evropským parlamentem dne 24. července 
20191.

5. připomíná, že je důležité, aby se 
oblast působnosti Fondu solidarity 
Evropské unie rozšířila tak, aby se fond 
vztahoval i na část dodatečných veřejných 
výdajů vzniklých při přípravě na situaci, 
kdy by na konci přechodného období 
nebyla uzavřena navazující dohoda o 
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným 
královstvím, případně výdajů vzniklých v 
důsledku této situace; připomíná reformy 
provedené v rámci tohoto fondu v 
důsledku zdravotnické krize související s 
koronavirem; je přesvědčen, že je třeba 
tyto reformy zohlednit, a to s ohledem na 
dopad této krize na zdravotnické, sociální 
a hospodářské systémy;

_________________
1 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským 
parlamentem dne 24. července 2019 k 
návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení Rady 
(ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí 
finanční pomoci členským státům na 
pokrytí závažné finanční zátěže, která jim 
byla způsobena v návaznosti na 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.
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Or. es

Pozměňovací návrh 39
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že Spojené království, 
má-li být účastníkem vnitřního trhu, musí 
respektovat plánované partnerství a 
zachovat systém stanovování cen uhlíku, 
jehož účinnost a rozsah jsou 
přinejmenším shodné s těmi, které jsou 
stanoveny ve společných normách EU, 
včetně cíle dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrálního hospodářství v 
souladu s cíli Pařížské dohody; 
zdůrazňuje, že těchto cílů musí být 
dosaženo před koncem přechodného 
období Unie a zůstávají použitelné i 
následně;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby se připravila na 
důsledky scénáře bez dohody, pokud 
Spojené království nepožádá o 
prodloužení přechodného období.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Isabel Carvalhais
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Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že má-li mít Spojené 
království přístup na vnitřní trh, mělo by 
podporovat pouze přírodní zdroje získané 
legálně a spravované udržitelným 
způsobem, zejména pokud jde o 
biologickou rozmanitost, faunu a flóru, 
vodní ekosystémy a lesní produkty, a 
dodržovat příslušné mezinárodní nástroje 
a postupy, jako je akční plán EU pro boj 
proti obchodování s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy.

Or. en


