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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný 
obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy:

A. keďže politika súdržnosti je kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje solidaritu medzi 
európskymi regiónmi výmenou za príležitosti, ktoré ponúka vnútorný trh; keďže ak 
majú mať regióny prístup na vnútorný trh, musia prispievať do Kohézneho fondu, ako 
je to v prípade krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);

B. keďže mnohé regióny EÚ budú negatívne ovplyvnené vytvorením nových prekážok 
obchodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, najmä tie, ktoré majú spoločné pozemné 
alebo námorné hranice so Spojeným kráľovstvom, a budú si preto vyžadovať dodatočnú 
podporu z kohéznych fondov;

C. keďže aj v prípade, že Spojené kráľovstvo bude treťou krajinou, bude výhodné 
pokračovať v programoch Interreg medzi regiónmi EÚ a Spojeného kráľovstva;

D. keďže financovanie súdržnosti má osobitný význam pre Severné Írsko a pohraničné 
regióny Írska vzhľadom na to, že program PEACE zohral kľúčovú úlohu v zmierení a 
upevňovaní mieru;

E. keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva bez následnej dohody o jeho budúcom vzťahu s 
EÚ by malo rušivé účinky a predstavovalo by výraznú záťaž pre verejné financie v EÚ; 
keďže ak sa nedosiahne dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom, bude to dôvod na aktivovanie zásady solidarity; keďže Parlament už 
schválil aktivovanie zásady solidarity, ak dôjde k takémuto scenáru;

1. domnieva sa, že Spojené kráľovstvo by malo byť vyzvané, aby v prípade, že chce mať 
prístup na vnútorný trh podľa vzoru krajín EHP, prispievalo do Kohézneho fondu;

2. domnieva sa, že v novej dohode by sa mali zohľadniť potreby regiónov zasiahnutých 
brexitom, a to najmä tých, ktoré majú spoločnú pozemnú alebo námornú hranicu so 
Spojeným kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu a Severného mora;

3. poznamenáva, že cezhraničné a nadnárodné programy financované prostredníctvom 
iniciatívy Interreg zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore spolupráce medzi regiónmi v 
rôznych členských štátoch, a navrhuje, aby programy Interreg zostali v budúcnosti 
otvorené pre Spojené kráľovstvo za predpokladu, že poskytne finančný príspevok;

4. zdôrazňuje, že bez ohľadu na riešenie financovania súdržnosti v iných regiónoch je 
mimoriadne dôležité, aby program PEACE pokračoval v Severnom Írsku a 
pohraničných regiónoch Írska pod autonómnou správou orgánu pre osobitné programy 
EÚ;

5. pripomína, že je dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti Fondu solidarity Európskej únie tak, 
aby zahŕňal aj časť dodatočných verejných výdavkov vynaložených pri príprave na 
ukončenie prechodného obdobia alebo v dôsledku neho bez následnej dohody o 
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budúcich vzťahoch Spojeného kráľovstva s EÚ; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
v tejto veci, ktorý bude odzrkadľovať skôr predložený návrh pre prípad neratifikovania 
dohody o vystúpení, ktorú Parlament schválil 24. októbra 20191.

1 Pozmeňujúce návrhy, ktoré Európsky parlament prijal 24. októbra 2019, k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc 
členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie bez dohody (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045. 


