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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno 
trgovino kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

A. ker je kohezijska politika eden ključnih instrumentov, ki zagotavlja solidarnost med 
evropskimi regijami v zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji trg; ker morajo regije 
prispevati v kohezijski sklad, če želijo dostopati to notranjega trga, kar velja tudi za 
države Evropskega gospodarskega prostora (EGP);

B. ker bodo nove ovire za trgovino med EU in Združenim kraljestvom negativno vplivale 
na številne regije EU, zlasti na tiste, ki imajo kopensko ali morsko mejo z Združenim 
kraljestvom in bodo zato potrebovale dodatno podporo iz kohezijskega sklada;

C. ker bi bilo koristno, da bi se programi Interreg med regijami EU in Združenega 
kraljestva nadaljevali, čeprav je Združeno kraljestvo tretja država;

D. ker je financiranje iz kohezijskega sklada zlasti pomembno za Severno Irsko in obmejne 
regije Irske, saj ima program PEACE pomembno vlogo pri spravi skupnosti in izgradnji 
miru;

E. ker bi imel izstop Združenega kraljestva brez kasnejšega sporazuma o njegovem 
prihodnjem odnosu z EU moteč učinek in bi znatno obremenil javne finance v EU; ker 
bi takšna nezmožnost dogovora o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom 
upravičila uporabo načela solidarnosti; ker je Parlament že odobril uporabo načela 
solidarnosti v takšnem primeru;

1. meni, da bi bilo treba Združeno kraljestvo pozvati, da v skladu z modelom za države 
EGS prispeva v kohezijski sklad, če želi sodelovati na notranjem trgu;

2. meni, da bi moral novi sporazum upoštevati potrebe regij, na katere vpliva brexit, zlasti 
tistih, ki si z Združenim kraljestvom delijo kopensko ali morsko mejo, kot so obmejne 
regije Irske ter obalne regije ob Rokavskem prelivu in Severnem morju;

3. je seznanjen, da imajo čezmejni in nadnacionalni programi, ki se financirajo prek 
Interreg, ključno vlogo pri spodbujanju sodelovanja med regijami v različnih državah 
članicah, in predlaga, naj programi Interreg ostanejo na voljo Združenemu kraljestvu 
tudi v prihodnje, v kolikor bo zagotovilo finančni prispevek;

4. poudarja, da je – ne glede na izbrano rešitev za financiranje iz kohezijskega sklada v 
drugih regijah – bistvenega pomena, da bi program PEACE še naprej deloval na 
Severnem Irskem in v obmejnih regijah Irske, pri čemer bi ga avtonomno upravljal 
Organ za posebne programe EU;

5. želi spomniti, kako pomembno je razširiti področje uporabe Solidarnostnega sklada 
Evropske unije, da bi pokril del dodatnih javnih odhodkov, do katerih pride pri pripravi 
na konec prehodnega obdobja brez kasnejšega sporazuma o prihodnjih odnosih 
Združenega kraljestva z EU ali kot posledica tega; poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog o tem, ki bo odražal predlog, ki je že bil podan za kritje neratifikacije 
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sporazuma o izstopu, ki ga je Parlament odobril 24. oktobra 20191.

1 Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 24. oktobra 2019, o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje 
velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045. 


