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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że polityka spójności jest kluczowym instrumentem zapewniającym 
solidarność między regionami europejskimi w zamian za możliwości oferowane przez 
rynek wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli regiony mają mieć dostęp do rynku 
wewnętrznego, muszą wnieść wkład w fundusze spójności – jak w przypadku państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

B. mając na uwadze, że stworzenie nowych barier w handlu między UE a Zjednoczonym 
Królestwem będzie miało ujemny wpływ na wiele regionów UE, w szczególności 
regionów dzielących granicę lądową lub morską ze Zjednoczonym Królestwem, co 
będzie wymagało dodatkowego wsparcia z funduszy spójności;

C. mając na uwadze, że nawet jeśli Zjednoczone Królestwo jest państwem trzecim, 
korzystne byłoby kontynuowanie programów Interreg między regionami UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

D. mając na uwadze, że finansowanie spójności ma szczególne znaczenie dla Irlandii 
Północnej i regionów przygranicznych Irlandii, ponieważ program PEACE odgrywa 
kluczową rolę w pojednaniu społeczności i budowaniu pokoju;

E. mając na uwadze, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE bez kolejnej umowy 
w sprawie przyszłych stosunków z UE spowodowałoby zakłócenia, niosąc ze sobą 
znaczne obciążenie dla finansów publicznych w UE; mając na uwadze, że takie 
niepowodzenie w zawarciu umowy w sprawie przyszłych stosunków między UE a 
Zjednoczonym Królestwem uzasadniałoby zastosowanie zasady solidarności; mając na 
uwadze, że Parlament zatwierdził już zastosowanie zasady solidarności, gdyby spełnił 
się taki scenariusz;

1. uważa, że – zgodnie ze wzorem stosowanym wobec krajów EOG – należy zwrócić się 
do Zjednoczonego Królestwa o wniesienie wkładu do funduszy spójności, jeżeli pragnie 
ono uczestniczyć w rynku wewnętrznym;

2. uważa, że nowa umowa powinna uwzględniać potrzeby regionów dotkniętych skutkami 
brexitu, zwłaszcza tych dzielących granicę lądową lub morską ze Zjednoczonym 
Królestwem, takich jak przygraniczne regiony Irlandii i regiony przybrzeżne wzdłuż 
kanału La Manche i Morza Północnego;

3. odnotowuje, że programy transgraniczne i transnarodowe finansowane w ramach 
Interreg odgrywają kluczową rolę w zachęcaniu do współpracy między regionami w 
różnych państwach członkowskich, i proponuje, by programy Interreg pozostały otwarte 
dla Zjednoczonego Królestwa w przyszłości, pod warunkiem dokonania wkładu 
finansowego;

4. podkreśla, że niezależnie od rozwiązania przyjętego w innych regionach w celu 



PE648.359v01-00 4/4 PA\1199568PL.docx

PL

finansowania polityki spójności niezwykle ważne jest kontynuowanie programu 
PEACE w Irlandii Północnej i regionach granicznych Irlandii, zarządzanych 
autonomicznie przez Specjalny Organ ds. Programów UE;

5. przypomina o znaczeniu rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 
w celu pokrycia części dodatkowych wydatków publicznych poniesionych w ramach 
przygotowań do zakończenia okresu przejściowego lub w konsekwencji zakończenia 
okresu przejściowego bez późniejszej umowy w sprawie przyszłych stosunków 
Zjednoczonego Królestwa z UE; wzywa Komisję do przedstawienia w tej sprawie 
wniosku, który odzwierciedlałby wniosek przedstawiony wcześniej w następstwie 
nieratyfikowania umowy o wystąpieniu i który został zatwierdzony przez Parlament w 
dniu 24 października 2019 r.1.

1 Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 24 października 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w 
celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045. 


