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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní 
obchod jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy:

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);

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

5. připomíná, že je důležité, aby se oblast působnosti Fondu solidarity Evropské unie 
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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.

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. 


