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Τροπολογία 1
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα διάταξη της Επιτροπής για ένα ταμείο που θα άπτεται άμεσα της επιβίωσης των 
Ευρωπαίων σε περιπτώσεις καταστροφών, δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τις αξίες της ΕΕ. 
Έχει η οικονομική ζωή την ίδια σημασία, αν όχι και μεγαλύτερη, με την ανθρώπινη ζωή, κατά 
την άποψη της Επιτροπής; Αυτό υπονοεί επίσης ότι η ψήφος των Βρετανών, επομένως δε και η 
δημοκρατική τους έκφραση, ισοδυναμεί με μια φυσική καταστροφή. Ο σκοπός του ταμείου 
πρέπει να είναι κατοχυρωμένος και να μην παρεκτραπεί λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος, το 
οποίο ναι μεν ήταν απροσδόκητο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άμεση απειλή για την 
ανθρώπινη ζωή.

Τροπολογία 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό 
την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία 
υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1309/2013 του Συμβουλίου με σκοπό 
την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα 
κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία 
υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
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χωρίς συμφωνία χωρίς συμφωνία

Or. en

Τροπολογία 3
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό 
την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στα κράτη μέλη για την κάλυψη της 
σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης 
την οποία υφίστανται σε συνέχεια της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση χωρίς συμφωνία

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό 
την τροποποίηση του ποσού των 
προκαταβολών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από την αλλαγή του 
κλίματος, σε συνδυασμό με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα άλλων καταστροφών, όπως οι σεισμοί, 
απαιτεί μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία δεν θα πρέπει να 
μεταβάλλει πλήρως το σκεπτικό του ΤΑΕΕ και δεν θα πρέπει να στοχεύει παρά μόνο στην 
αύξηση του ποσού των προκαταβολών. Κρίνουμε ότι υπάρχουν και άλλα μέσα — όπως το ΕΤΠ 
— τα οποία είναι καταλληλότερα για την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας άτακτης 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία 4
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Ταμείο») 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου8 . Το Ταμείο 
ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη 
σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ως 
απτή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης σε καταστάσεις κινδύνου.

(1) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του 
Συμβουλίου8 . Το Ταμείο ιδρύθηκε με 
σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης στα κράτη μέλη για να 
αντιμετωπίζονται οι μείζονες φυσικές 
καταστροφές και για να εκφράζεται η 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς στις 
περιφέρειες της Ευρώπης που πλήττονται 
από καταστροφές.

_________________ _________________
8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του 
Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, 
για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της 
14.11.2002, σ. 3).

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του 
Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, 
για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της 
14.11.2002, σ. 3).

Or. en

Τροπολογία 5
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) συστάθηκε1α με σκοπό δίνει τη 
δυνατότητα στην Ένωση να επιδεικνύει 
αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που 
απολύονται λόγω πλεονασμού εξαιτίας 
των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών 
στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που 
επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και εξαιτίας 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, και μπορεί επίσης να 
υποστηρίξει δικαιούχους σε μικρές 
αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, ιδίως σε σχέση με 
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συλλογικές αιτήσεις που αφορούν 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
ακόμη και αν ο αριθμός των απολύσεων 
λόγω πλεονασμού είναι μικρότερος από 
το κανονικό κατώτατο όριο που 
απαιτείται για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ.
_________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 
30.12.2016, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θεωρείται καταλληλότερο μέσο 
για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που πλήττονται από τις συνέπειες της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία.

Τροπολογία 6
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 29 Μαρτίου 2017, το 
Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την 
πρόθεσή του να αποχωρήσει από την 
Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Συνθήκη ΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν 
να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος 
συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει 
τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν 
λόγω γνωστοποίηση, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει 

διαγράφεται
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ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 7
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 29 Μαρτίου 2017, το 
Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την 
πρόθεσή του να αποχωρήσει από την 
Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Συνθήκη ΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν 
να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος 
συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει 
τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν 
λόγω γνωστοποίηση, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει 
ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας 
αυτής.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 8
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συμφώνησε στις 11 Απριλίου 20199 να 
παρατείνει περαιτέρω10 την προθεσμία 
που προβλέπεται στο άρθρο 50 

διαγράφεται
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παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ, έως τις 
31 Οκτωβρίου 2019. Εάν το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν κυρώσει τη συμφωνία 
αποχώρησης έως τις 31 Οκτωβρίου 
201911 ή εάν δεν ζητήσει τρίτη παράταση, 
την οποία θα πρέπει να χορηγήσει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ομοφωνία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία και, από την 
1η Νοεμβρίου 2019, θα αποτελεί τρίτη 
χώρα.
_________________
9 Απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
11.4.2019, σ. 1).
10 Στις 22 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αποφάσισε μια 
πρώτη παράταση της εν λόγω 
προθεσμίας - απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 80I της 
22.3.2019, σ. 1).
11 Συμφωνία για την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕ C 144I της 25.4.2019, σ. 
1). 

Or. en

Τροπολογία 9
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συμφώνησε9 στις 11 Απριλίου 2019 να 
παρατείνει περαιτέρω10 την προθεσμία 

διαγράφεται
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που προβλέπεται στο άρθρο 50 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ, έως τις 
31 Οκτωβρίου 2019. Εάν το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν κυρώσει τη συμφωνία 
αποχώρησης11 έως τις 31 Οκτωβρίου 
2019 ή εάν δεν ζητήσει τρίτη παράταση, 
την οποία θα πρέπει να χορηγήσει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ομοφωνία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία και, από την 
1η Νοεμβρίου 2019, θα αποτελεί τρίτη 
χώρα.
_________________
9 Απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
11.4.2019, σ. 1).
10 Στις 22 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αποφάσισε μια 
πρώτη παράταση της εν λόγω 
προθεσμίας - απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 80I της 
22.3.2019, σ. 1).
11 Συμφωνία για την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕ C 144I της 25.4.2019, σ. 
1). 

Or. it

Τροπολογία 10
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να μετριαστούν οι οικονομικές 
επιπτώσεις της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 

διαγράφεται
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χωρίς συμφωνία και να επιδειχθεί η 
αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που 
πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες 
εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί για να στηρίξει τις σχετικές 
κρατικές δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 11
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να μετριαστούν οι οικονομικές 
επιπτώσεις της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία και να επιδειχθεί η 
αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που 
πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες 
εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί για να στηρίξει τις σχετικές 
κρατικές δαπάνες.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να μετριαστούν οι οικονομικές 
επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία και να επιδειχθεί η αλληλεγγύη 
με τα κράτη μέλη που πλήττονται 

(4) Για να μετριαστούν οι οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία και να 
επιδειχθεί η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη 
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περισσότερο σε τέτοιες εξαιρετικές 
περιστάσεις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί για 
να στηρίξει τις σχετικές κρατικές δαπάνες.

που πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες 
εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί για να στηρίξει τις σχετικές 
κρατικές δαπάνες.

Or. ro

Τροπολογία 13
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι πρόκειται για 
έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή 
του για τον μετριασμό της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης που 
υφίστανται τα κράτη μέλη ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη 
και χρονικά περιορισμένη, ώστε να 
διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του 
Ταμείου και η ικανότητά του να 
ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 14
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι πρόκειται για 
έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή 
του για τον μετριασμό της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης που 
υφίστανται τα κράτη μέλη ως άμεση 

διαγράφεται
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συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη 
και χρονικά περιορισμένη, ώστε να 
διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του 
Ταμείου και η ικανότητά του να 
ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.

Or. en

Τροπολογία 15
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι πρόκειται για 
έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή 
του για τον μετριασμό της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης που 
υφίστανται τα κράτη μέλη ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη 
και χρονικά περιορισμένη, ώστε να 
διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του 
Ταμείου και η ικανότητά του να 
ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.

(5) Δεδομένου ότι πρόκειται για 
έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή 
του για τον μετριασμό της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης που 
υφίστανται ή που πρόκειται να υποστούν 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της άμεσης 
προετοιμασίας για την αποχώρηση και/ή 
ως άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία θα πρέπει να είναι 
στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη, 
ώστε να διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία 
του Ταμείου και η ικανότητά του να 
ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.

Or. de

Τροπολογία 16
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι πρόκειται για (5) Δεδομένου ότι πρόκειται για 
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έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή 
του για τον μετριασμό της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης που 
υφίστανται τα κράτη μέλη ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη 
και χρονικά περιορισμένη, ώστε να 
διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του 
Ταμείου και η ικανότητά του να 
ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.

έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή 
του για τον μετριασμό της σοβαρής 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης που 
απορρέει από τις φυσικές καταστροφές 
που υφίστανται τα κράτη μέλη μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να 
είναι στοχευμένη και χρονικά 
περιορισμένη, ώστε να διαφυλαχθεί η 
αρχική φιλοσοφία του Ταμείου και η 
ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε 
φυσικές καταστροφές.

Or. es

Τροπολογία 17
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για τους σκοπούς της εν λόγω 
έκτακτης χρήσης του Ταμείου, είναι 
σκόπιμο να καθοριστεί ελάχιστο ποσό 
εκτιμώμενων ζημιών πάνω από το οποίο 
ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο λόγω 
της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία. Επιπλέον, οι κανόνες 
επιλεξιμότητας πρέπει να τροποποιηθούν 
ώστε να περιλαμβάνουν στήριξη για τις 
κρατικές δαπάνες που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Andrea Cozzolino



PE641.404v01-00 14/54 AM\1190155EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για τους σκοπούς της εν λόγω 
έκτακτης χρήσης του Ταμείου, είναι 
σκόπιμο να καθοριστεί ελάχιστο ποσό 
εκτιμώμενων ζημιών πάνω από το οποίο 
ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο λόγω 
της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία. Επιπλέον, οι κανόνες 
επιλεξιμότητας πρέπει να τροποποιηθούν 
ώστε να περιλαμβάνουν στήριξη για τις 
κρατικές δαπάνες που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 19
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για τους σκοπούς της εν λόγω 
έκτακτης χρήσης του Ταμείου, είναι 
σκόπιμο να καθοριστεί ελάχιστο ποσό 
εκτιμώμενων ζημιών πάνω από το οποίο 
ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο λόγω της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση χωρίς συμφωνία. 
Επιπλέον, οι κανόνες επιλεξιμότητας 
πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να 
περιλαμβάνουν στήριξη για τις κρατικές 
δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση χωρίς συμφωνία.

(6) Για τους σκοπούς της εν λόγω 
έκτακτης χρήσης του Ταμείου, είναι 
σκόπιμο να καθοριστεί ελάχιστο ποσό 
εκτιμώμενων ζημιών πάνω από το οποίο 
ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία. Επιπλέον, οι 
κανόνες επιλεξιμότητας πρέπει να 
τροποποιηθούν ώστε να περιλαμβάνουν 
στήριξη για τις κρατικές δαπάνες που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία, υπό 
περιστάσεις που συνιστούν φυσική 
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καταστροφή.

Or. es

Τροπολογία 20
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των κρατών μελών, θα 
πρέπει να υπάρχει μία και μόνη 
προθεσμία για όλα τα κράτη μέλη για την 
υποβολή αιτήσεων οικονομικής 
ενίσχυσης από το Ταμείο, χωρίς 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για την 
κάλυψη πρόσθετων δαπανών μετά την 
παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των κρατών μελών, θα 
πρέπει να υπάρχει μία και μόνη 
προθεσμία για όλα τα κράτη μέλη για την 
υποβολή αιτήσεων οικονομικής 
ενίσχυσης από το Ταμείο, χωρίς 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για την 
κάλυψη πρόσθετων δαπανών μετά την 
παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 22
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διατηρηθεί η 
διαθεσιμότητα του Ταμείου για φυσικές 
καταστροφές, δηλαδή για τον αρχικό 
σκοπό του, θα πρέπει να θεσπιστεί 
δημοσιονομικό ανώτατο όριο για τη 
στήριξη η οποία συνδέεται με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 23
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διατηρηθεί η 
διαθεσιμότητα του Ταμείου για φυσικές 
καταστροφές, δηλαδή για τον αρχικό 
σκοπό του, θα πρέπει να θεσπιστεί 
δημοσιονομικό ανώτατο όριο για τη 
στήριξη η οποία συνδέεται με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα 
του Ταμείου για φυσικές καταστροφές, 
δηλαδή για τον αρχικό σκοπό του, θα 
πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομικό 
ανώτατο όριο για τη στήριξη η οποία 
συνδέεται με την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.

(8) λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
παρασχεθεί εύλογος προϋπολογισμός για 
να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για φυσικές καταστροφές, πρέπει 
να διατεθούν άλλα πρόσθετα μέσα στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες ώστε να 
μπορέσουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις 
ενδεχόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία, όπως για παράδειγμα το ΕΤΠ 
ή άλλα ειδικά χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα 
του Ταμείου για φυσικές καταστροφές, 
δηλαδή για τον αρχικό σκοπό του, θα 
πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομικό 
ανώτατο όριο για τη στήριξη η οποία 
συνδέεται με την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.

8. Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα 
του Ταμείου για φυσικές καταστροφές, 
δηλαδή για τον αρχικό σκοπό του, θα 
πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομικό 
ανώτατο όριο για τη στήριξη η οποία 
συνδέεται με την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να θεσπίσει σαφή κριτήρια όσον αφορά 
την επιλεξιμότητα για τη στήριξη και να 
διασφαλίσει ότι το ποσό των 
πραγματοποιούμενων δαπανών δεν θα 
έχει σημαντική επίπτωση στον 
προϋπολογισμό που προβλέπεται από το 
Ταμείο για τα αρχικά μέτρα.

Or. ro
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Τροπολογία 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα 
του Ταμείου για φυσικές καταστροφές, 
δηλαδή για τον αρχικό σκοπό του, θα 
πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομικό 
ανώτατο όριο για τη στήριξη η οποία 
συνδέεται με την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.

(8) Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα 
του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΤΠ για 
τους αρχικούς σκοπούς τους, θα πρέπει να 
θεσπιστεί δημοσιονομικό ανώτατο όριο για 
τη στήριξη η οποία συνδέεται με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 27
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον 
μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη 
μέλη συνεπεία της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται 
στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό 
έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του 
Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος 
πεδίου των κρατικών δαπανών που 
ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα 
τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 28
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον 
μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη 
μέλη συνεπεία της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται 
στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό 
έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του 
Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος 
πεδίου των κρατικών δαπανών που 
ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα 
τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 29
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον 
μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη 
μέλη συνεπεία της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται 
στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση, την υποβολή 

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον 
μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης που υφίστανται ή ενδέχεται 
να υποστούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
της άμεσης προετοιμασίας για την 
αποχώρηση και/ή συνεπεία της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να 



PE641.404v01-00 20/54 AM\1190155EL.docx

EL

εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό 
έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του 
Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος 
πεδίου των κρατικών δαπανών που 
ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα 
τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

υπόκειται στους ίδιους κανόνες για την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων, τον έλεγχο και τον 
λογιστικό έλεγχο όπως κάθε άλλη 
παρέμβαση του Ταμείου. Επιπλέον, 
δεδομένου του ευρέος πεδίου των 
κρατικών δαπανών που ενδέχεται να είναι 
επιλέξιμες για στήριξη, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι λοιπές 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Or. de

Τροπολογία 30
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον 
μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη 
μέλη συνεπεία της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται 
στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό 
έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του 
Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος 
πεδίου των κρατικών δαπανών που 
ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα 
τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον 
μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη 
μέλη μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται στους 
ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, 
τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο όπως 
κάθε άλλη παρέμβαση του Ταμείου. 
Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος πεδίου 
των κρατικών δαπανών που ενδέχεται να 
είναι επιλέξιμες για στήριξη, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα 
τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

Or. es

Τροπολογία 31
Andrea Cozzolino
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να λαμβάνει ταχέως αποφάσεις για 
τη δέσμευση ειδικών χρηματοδοτικών 
πόρων και να τους κινητοποιεί όσο το 
δυνατόν ταχύτερα. Ως εκ τούτου, οι 
υφιστάμενες διατάξεις για τη χορήγηση 
προκαταβολών θα πρέπει να ενισχυθούν 
μέσω αύξησης του ύψους αυτών.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 32
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ επειγόντως την επομένη της 
δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 
επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία 
οι Συνθήκες θα πάψουν να ισχύουν ως 
προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με 
το άρθρο 50 παράγραφος 3 Συνθήκης ΕΕ, 
εκτός εάν, έως την εν λόγω ημερομηνία, 
έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης 
με το Ηνωμένο Βασίλειο.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 33
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ επειγόντως την επομένη της 
δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 
επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία 
οι Συνθήκες θα πάψουν να ισχύουν ως 
προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με 
το άρθρο 50 παράγραφος 3 Συνθήκης ΕΕ, 
εκτός εάν, έως την εν λόγω ημερομηνία, 
έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης 
με το Ηνωμένο Βασίλειο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
το Ταμείο αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία κατά την οποία το κράτος 
μέλος αρχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλο 
οικονομικό βάρος ως άμεση συνέπεια της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση χωρίς συμφωνία, 
σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  έστω και αν η ημερομηνία αυτή 
προηγείται της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, οι αντίστοιχες 
διατάξεις πρέπει να έχουν αναδρομική 
ισχύ.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ειδική αιτιολόγηση για την αναδρομική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου, όπως αυτή απορρέει από την τροπολογία στο άρθρο 3α 
παράγραφος 3 (βλ. τροπολογία 53).

Τροπολογία 35
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως,

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως,

(12) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1309/2013 θα πρέπει να 
τροποποιηθούν αναλόγως,

Or. en

Τροπολογία 37
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρα 1, 3α, 3β, 4α, 4β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ δεν θα πρέπει να επεκταθεί σε καταστάσεις που ενδέχεται να 
προκληθούν από την άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Τροπολογία 38
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, καθώς και τις καταστάσεις 
στις οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται 
σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως 
άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.».

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, στις περιπτώσεις που το 
κράτος μέλος που υπέστη τις συνέπειες 
της καταστροφής είναι ιδιαίτερα ευάλωτο 
λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία, καθώς και τις καταστάσεις στις 
οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται 
σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως 
άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.».

Or. es

Τροπολογία 39
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, καθώς και τις καταστάσεις 
στις οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται 
σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως 
άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το Ταμείο πρέπει να 
είναι απολύτως σαφή. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Εάν η ΕΕ αρχίσει σήμερα να συγχέει τις φυσικές 
καταστροφές με τα οικονομικά προβλήματα ή τις οικονομικές κρίσεις, τίποτε δεν θα σταματήσει 
την κατοπινή επέκταση της χρήσης του Ταμείου, ώστε να καλύψει και άλλα προβλήματα πέραν 
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Τροπολογία 40
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, καθώς και τις καταστάσεις 
στις οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται 
σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως 
άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.».

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές.».

Or. it
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Τροπολογία 41
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, καθώς και τις καταστάσεις 
στις οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται 
σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως 
άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.».

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, για τις δαπάνες που αφορούν 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, καθώς και τις καταστάσεις 
στις οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται 
σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως 
άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.».

Or. en

Τροπολογία 42
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, καθώς και τις καταστάσεις 
στις οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται 
σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση ως 
άμεση συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.».

«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η έννοια των «μειζόνων 
καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές 
καταστροφές, καθώς και, κατ’ εξαίρεσιν 
για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας 
αποχώρησης και της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, τις καταστάσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος υφίσταται σοβαρή 
δημοσιονομική επιβάρυνση ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
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Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία.».

Or. it

Τροπολογία 43
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρα 3α, 3β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 44
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, η ενίσχυση από το Ταμείο μπορεί 
επίσης να κινητοποιηθεί όταν το εν λόγω 
κράτος μέλος υφίσταται σοβαρή 
δημοσιονομική επιβάρυνση ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 50 
παράγραφος 2·Συνθήκης ΕΕ 
(«αποχώρηση χωρίς συμφωνία»). Η 
ενίσχυση συνίσταται σε οικονομική 
ενίσχυση από το Ταμείο.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 45
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, η ενίσχυση από το Ταμείο μπορεί 
επίσης να κινητοποιηθεί όταν το εν λόγω 
κράτος μέλος υφίσταται σοβαρή 
δημοσιονομική επιβάρυνση ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 50 
παράγραφος 2·Συνθήκης ΕΕ 
(«αποχώρηση χωρίς συμφωνία»). Η 
ενίσχυση συνίσταται σε οικονομική 
ενίσχυση από το Ταμείο.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 46
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, η ενίσχυση από το Ταμείο μπορεί 
επίσης να κινητοποιηθεί όταν το εν λόγω 
κράτος μέλος υφίσταται σοβαρή 
δημοσιονομική επιβάρυνση ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 50 
παράγραφος 2·Συνθήκης ΕΕ («αποχώρηση 

(1) Κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, η ενίσχυση από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί όταν το εν 
λόγω κράτος μέλος υφίσταται σοβαρή 
δημοσιονομική επιβάρυνση ως άμεση 
συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 50 



AM\1190155EL.docx 29/54 PE641.404v01-00

EL

χωρίς συμφωνία»). Η ενίσχυση συνίσταται 
σε οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο.

παράγραφος 2·Συνθήκης ΕΕ («αποχώρηση 
χωρίς συμφωνία»). Η ενίσχυση συνίσταται 
σε οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο.

(Η τροπολογία εφαρμόζεται στο σύνολο του 
κειμένου)

Or. en

Τροπολογία 47
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν 
τον σκοπό περιορίζονται στο ήμισυ του 
μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για 
παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 
και 2020.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν 
τον σκοπό περιορίζονται στο ήμισυ του 
μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για 
παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 
και 2020.

(2) Οι πιστώσεις που διατίθενται μόνο 
γι’ αυτόν τον σκοπό περιορίζονται στο 5 % 
του μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο 
για παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 
2019 και 2020.

Or. en
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Τροπολογία 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν 
τον σκοπό περιορίζονται στο ήμισυ του 
μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για 
παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 
και 2020.

(2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν 
τον σκοπό περιορίζονται στο 30% του 
μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για 
παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 
και 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μπορεί το ΤΑΕΕ να λειτουργεί αποτελεσματικά για την επίτευξη του αρχικού 
του σκοπού, ο οποίος είναι η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, δεν θα πρέπει 
να διατεθεί περισσότερο από το 30 % της μέγιστης ετήσιας χορήγησης του ΤΑΕΕ για την 
παροχή στήριξης στο πλαίσιο του Brexit. Κάθε πρόσθετη ενίσχυση θα πρέπει να προέρχεται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) ή από άλλα ad hoc 
χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 50
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν 
τον σκοπό περιορίζονται στο ήμισυ του 
μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για 
παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 
και 2020.

2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν 
τον σκοπό περιορίζονται στο 30 % του 
μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για 
παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 
και 2020.

Or. it
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Τροπολογία 51
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει 
μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών 
που προκαλούνται άμεσα από την 
αποχώρηση χωρίς συμφωνία και 
προκύπτουν αποκλειστικά από την 
ημερομηνία της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
(«δημοσιονομική επιβάρυνση»).

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 52
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει 
μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών 
που προκαλούνται άμεσα από την 
αποχώρηση χωρίς συμφωνία και 
προκύπτουν αποκλειστικά από την 
ημερομηνία της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
(«δημοσιονομική επιβάρυνση»).

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει 
μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών 
που προκαλούνται άμεσα και προκύπτουν 
αποκλειστικά μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 
31ης Δεκεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για αποχώρηση χωρίς 
συμφωνία και/ή  συνεπεία αποχώρησης 
χωρίς συμφωνία («οικονομική 
επιβάρυνση»). 

Or. de
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Τροπολογία 53
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 30 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει 
μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών 
που προκαλούνται άμεσα από την 
αποχώρηση χωρίς συμφωνία και 
προκύπτουν αποκλειστικά από την 
ημερομηνία της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
(«δημοσιονομική επιβάρυνση»).

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει 
μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών 
ως αποτέλεσμα της φυσικής 
καταστροφής, μετά την αποχώρηση χωρίς 
συμφωνία, και προκύπτουν αποκλειστικά 
από την ημερομηνία της αποχώρησης 
χωρίς συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 («δημοσιονομική επιβάρυνση»).

Or. es

Τροπολογία 54
Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει 
μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών 
που προκαλούνται άμεσα από την 
αποχώρηση χωρίς συμφωνία και 
προκύπτουν αποκλειστικά από την 
ημερομηνία της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
(«δημοσιονομική επιβάρυνση»).

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει 
μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών 
που προκαλούνται άμεσα από την 
αποχώρηση χωρίς συμφωνία και 
προκύπτουν αποκλειστικά από την 19η 
Ιουλίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 («δημοσιονομική επιβάρυνση»).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία ενός Brexit χωρίς 
συμφωνία. Πράγματι, τα πλέον ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει προπαρασκευαστικά 
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μέτρα. Η 19η Ιουλίου 2018 είναι η ημερομηνία της πρώτης ανακοίνωσης της Επιτροπής που 
περιγράφει τις εν εξελίξει εργασίες σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια 
ως προς την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην 
ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή καλούσε τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς φορείς να 
επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους και δίνει συνέχεια σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
(άρθρο 50) του προηγούμενου μήνα για εντατικοποίηση της προετοιμασίας τους σε όλα τα 
επίπεδα και για όλα τα ενδεχόμενα.

Τροπολογία 55
Monika Vana
on behalf of the Greens/EFA Group

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η συνδρομή παρέχεται μόνο σε 
περιπτώσεις που θα καλύπτονταν από τη 
συμφωνία αποχώρησης μεταξύ της 
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Or. en

Τροπολογία 56
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο 
να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική 
επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 
EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ 
του.

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 57
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο 
να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική 
επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 
EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ 
του.

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο 
να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική 
επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 
EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ 
του, με απώλεια 2% των θέσεων εργασίας 
σε έναν οικονομικό τομέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διάσωση των θέσεων 
εργασίας που κινδυνεύουν άμεσα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το μοναδικό κριτήριο είναι η οικονομική ζημία, η εν λόγω 
χρηματοδότηση ενδέχεται να περιοριστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, του οποίου οι 
διακυμάνσεις ναι μεν είναι ενίοτε εντυπωσιακές, αλλά επηρεάζουν ένα περιορισμένο τμήμα της 
πραγματικής και παραγωγικής οικονομίας. Επίσης, η προσθήκη του παράγοντα που αφορά τις 
απώλειες θέσεων εργασίας διασφαλίζει ότι τα κονδύλια θα διοχετευτούν σε ιδιώτες και όχι σε 
αφηρημένες οντότητες.

Τροπολογία 58
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο (4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο 
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να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική 
επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 
EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ 
του.

να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική 
επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 250 000 000 
EUR σε τιμές 2011 ή το 0,05 % του ΑΕΕ 
του.

Or. de

Τροπολογία 59
Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο 
να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική 
επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 
EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ 
του.

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο 
να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική 
επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 150 000 000 
EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ 
του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κατώτατα όρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μειωθούν ώστε τα κράτη 
μέλη που πλήττονται περισσότερο από ένα Brexit χωρίς συμφωνία να είναι επιλέξιμα για το 
ΤΑΕΕ, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 60
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE641.404v01-00 36/54 AM\1190155EL.docx

EL

(5) Μόνο κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης από το 
Ταμείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 61
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει 
του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση 
κατά την οποία θα είχε συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για 
παράδειγμα, για την παροχή στήριξης 
στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από 
την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τις εν 
λόγω επιχειρήσεις και συναφών 
παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της 
υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των 
συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών 
και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου 
προσωπικού και των υποδομών. 

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει 
του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση 
κατά την οποία θα είχε συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Or. es

Τροπολογία 62
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει 
του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση 
κατά την οποία θα είχε συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, 
για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις 
που επηρεάζονται από την αποχώρηση 
χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης 
της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης 
για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών 
παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της 
υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των 
συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών 
και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου 
προσωπικού και των υποδομών.

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει 
του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση 
κατά την οποία θα είχε συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, 
για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις 
που επηρεάζονται από την αποχώρηση 
χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης 
της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης 
για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών 
παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της 
υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των 
συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών 
και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου 
προσωπικού και των υποδομών, και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με την αύξηση των δασμών 
από τρίτες χώρες.

Or. it

Τροπολογία 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει 
του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση 

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει 
του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση 
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κατά την οποία θα είχε συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, 
για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις 
που επηρεάζονται από την αποχώρηση 
χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης 
της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης 
για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών 
παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της 
υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των 
συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών 
και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου 
προσωπικού και των υποδομών.

κατά την οποία θα είχε συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, 
για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις 
και τους εργαζομένους που επηρεάζονται 
από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις και συναφών παρεμβάσεων· 
μέτρων διατήρησης της υφιστάμενης 
απασχόλησης· και για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας των συνοριακών, 
τελωνειακών, υγειονομικών και 
φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου 
προσωπικού και των υποδομών.

Or. ro

Τροπολογία 64
Monika Vana
on behalf of the Greens/EFA Group

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η συνδρομή που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 3α χρησιμοποιείται 
μόνο στις περιοχές του οικείου κράτους 
μέλους οι οποίες πλήττονται περισσότερο 
από την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 65
Monika Vana
on behalf of the Greens/EFA Group
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 β – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν υγιή 
και ισορροπημένα μέτρα ανάλογα με τις 
ανάγκες των πλέον πληττόμενων 
περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 66
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες 
για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση δεν χρηματοδοτούνται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 67
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 68
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 69
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 70
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
κράτους μέλους μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή μία μόνο αίτηση 

διαγράφεται
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οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 3α, το αργότερο 
έως τις 30 Απριλίου 2020. Η αίτηση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που 
υφίσταται το εν λόγω κράτος μέλος. 
Περιγράφει τα δημόσια μέτρα που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της 
αποχώρησης χωρίς συμφωνία, 
προσδιορίζοντας το καθαρό κόστος τους 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τους 
λόγους για τους οποίους τα μέτρα δεν θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω 
μέτρων ετοιμότητας. Επίσης, θα πρέπει 
να περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς 
το άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης 
χωρίς συμφωνία.

Or. it

Τροπολογία 71
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους 
μέλους μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής 
ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το 
άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 
2020.  Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
το εν λόγω κράτος μέλος. Περιγράφει τα 
δημόσια μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία, προσδιορίζοντας το καθαρό 
κόστος τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 
και τους λόγους για τους οποίους τα 
μέτρα δεν θα μπορούσαν να είχαν 

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους 
μέλους μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής 
ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το 
άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2020. Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται 
το εν λόγω κράτος μέλος. Περιγράφει τα 
δημόσια μέτρα που ελήφθησαν στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για την 
αποχώρηση χωρίς συμφωνία και για την 
αντιμετώπισή της, προσδιορίζοντας το 
καθαρό κόστος τους έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, θα πρέπει να 
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αποφευχθεί μέσω μέτρων ετοιμότητας. 
Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
αιτιολόγηση ως προς το άμεσο αποτέλεσμα 
της αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς το 
άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία.

Or. de

Τροπολογία 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους 
μέλους μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής 
ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το 
άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου 2020. Η αίτηση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον όλες τις σχετικές πληροφορίες 
για τη δημοσιονομική επιβάρυνση που 
υφίσταται το εν λόγω κράτος μέλος. 
Περιγράφει τα δημόσια μέτρα που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της 
αποχώρησης χωρίς συμφωνία, 
προσδιορίζοντας το καθαρό κόστος τους 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τους 
λόγους για τους οποίους τα μέτρα δεν θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω 
μέτρων ετοιμότητας. Επίσης, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς το 
άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία.

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους 
μέλους μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής 
ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το 
άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου 2020. Η αίτηση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον όλες τις σχετικές πληροφορίες 
για τις επιδράσεις επί του κράτους μέλους 
και για τη δημοσιονομική επιβάρυνση που 
υφίσταται το εν λόγω κράτος μέλος. 
Περιγράφει τα δημόσια μέτρα που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της 
αποχώρησης χωρίς συμφωνία, 
προσδιορίζοντας το καθαρό κόστος τους 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τους 
λόγους για τους οποίους τα μέτρα δεν θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω 
μέτρων ετοιμότητας. Επίσης, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς το 
άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία.

Or. ro

Τροπολογία 73
Andrea Cozzolino
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
αποτελεσματική πρόσβαση στο Ταμείο 
και την αποτελεσματική αξιοποίησή του. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
κατάρτιση της αίτησης και τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν 
στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων που πρέπει να 
παρασχεθούν ως προς τη δημοσιονομική 
επιβάρυνση που σημειώνεται. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσιοποιούνται στις δικτυακές θέσεις 
των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της 
Επιτροπής και η Επιτροπή διασφαλίζει 
την ευρεία διάδοσή τους στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 74
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
αποτελεσματική πρόσβαση στο Ταμείο και 
την αποτελεσματική αξιοποίησή του. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
κατάρτιση της αίτησης και τις πληροφορίες 
που πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 

(2) Η Επιτροπή καταρτίζει έως την 
31η Δεκεμβρίου κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την αποτελεσματική πρόσβαση 
στο Ταμείο και την αποτελεσματική 
αξιοποίησή του. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές παρέχουν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση της 
αίτησης και τις πληροφορίες που πρέπει να 
υποβληθούν στην Επιτροπή, 
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πρέπει να παρασχεθούν ως προς τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που 
σημειώνεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσιοποιούνται στις δικτυακές θέσεις 
των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της 
Επιτροπής και η Επιτροπή διασφαλίζει την 
ευρεία διάδοσή τους στα κράτη μέλη.

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που 
πρέπει να παρασχεθούν ως προς τη 
δημοσιονομική επιβάρυνση που 
σημειώνεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσιοποιούνται στις δικτυακές θέσεις 
των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της 
Επιτροπής και η Επιτροπή διασφαλίζει την 
ευρεία διάδοσή τους στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 75
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μετά τις 30 Απριλίου 2020, η 
Επιτροπή αξιολογεί, βάσει των 
πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 
και για όλες τις αιτήσεις που 
λαμβάνονται, αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου 
σε κάθε περίπτωση και προσδιορίζει τα 
ποσά της ενδεχόμενης οικονομικής 
ενίσχυσης από το Ταμείο, εντός των 
ορίων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
πόρων.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 76
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μετά τις 30 Απριλίου 2020, η 
Επιτροπή αξιολογεί, βάσει των 
πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 και 
για όλες τις αιτήσεις που λαμβάνονται, αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις 
κινητοποίησης του Ταμείου σε κάθε 
περίπτωση και προσδιορίζει τα ποσά της 
ενδεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης από 
το Ταμείο, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

(3) Μετά τις 30 Ιουνίου 2020, η 
Επιτροπή αξιολογεί, βάσει των 
πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 και 
για όλες τις αιτήσεις που λαμβάνονται, αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις 
κινητοποίησης του Ταμείου σε κάθε 
περίπτωση και προσδιορίζει τα ποσά της 
ενδεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης από 
το Ταμείο, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Or. de

Τροπολογία 77
Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ενίσχυση από το Ταμείο 
χορηγείται στα κράτη μέλη που πληρούν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
λαμβανομένων υπόψη των κατώτατων 
ορίων του άρθρου 3α παράγραφος 4, σε 
ποσοστό έως 5 % της προκληθείσας 
δημοσιονομικής επιβάρυνσης και εντός 
των ορίων των διαθέσιμων κονδυλίων. Σε 
περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια 
αποδειχθούν ανεπαρκή, το ποσοστό της 
ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 78
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται 
στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των 
κατώτατων ορίων του άρθρου 3α 
παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 5 % της 
προκληθείσας δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης και εντός των ορίων των 
διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που 
τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν 
ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης 
μειώνεται αναλογικά.

(4) Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται 
στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των 
κατώτατων ορίων του άρθρου 3α 
παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 10 % της 
προκληθείσας δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης και εντός των ορίων των 
διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που 
τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν 
ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης 
μειώνεται αναλογικά.

Or. de

Τροπολογία 79
Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται 
στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των 
κατώτατων ορίων του άρθρου 3α 
παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 5 % της 
προκληθείσας δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης και εντός των ορίων των 
διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που 
τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν 
ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης 
μειώνεται αναλογικά.

(4) Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται 
στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των 
κατώτατων ορίων του άρθρου 3α 
παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 20 % της 
προκληθείσας δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης και εντός των ορίων των 
διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που 
τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν 
ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης 
μειώνεται αναλογικά.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα κατώτατα όρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αυξηθούν ώστε τα κράτη 
μέλη που πλήττονται περισσότερο από ένα Brexit χωρίς συμφωνία να μπορούν να απολαύουν 
πραγματικής βοήθειας από το ΤΑΕΕ. Ένα υπερβολικά χαμηλό κατώτατο όριο δεν προσφέρει 
κίνητρα για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.

Τροπολογία 80
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η απόφαση για την κινητοποίηση 
του Ταμείου λαμβάνεται από κοινού από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό μετά 
την υποβολή της πρότασης από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφενός, και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αφετέρου, καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που 
απαιτείται για την κινητοποίηση του 
Ταμείου.

(6) Η απόφαση για την κινητοποίηση 
του Ταμείου λαμβάνεται από κοινού από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό μετά 
την υποβολή της πρότασης από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφενός, και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αφετέρου, καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που 
απαιτείται για την κινητοποίηση του 
Ταμείου και δεσμεύονται να προτείνουν 
το συντομότερο δυνατόν ένα ειδικό μέσον 
για την αντιμετώπιση αυτής της 
έκτακτης ανάγκης.

Or. it

Τροπολογία 81
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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[...] διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 82
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ύψος της προκαταβολής δεν 
υπερβαίνει το 25 % του ποσού της 
αναμενόμενης οικονομικής ενίσχυσης και 
σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 
100 000 000 EUR. Μόλις προσδιορισθεί το 
οριστικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ποσό της 
προκαταβολής πριν από την καταβολή του 
υπολοίπου της οικονομικής ενίσχυσης. Η 
Επιτροπή ανακτά τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθείσες προκαταβολές.

(3) Το ύψος της προκαταβολής δεν 
υπερβαίνει το 25 % του ποσού της 
αναμενόμενης οικονομικής ενίσχυσης και 
σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 
100 000 000 EUR. Μόλις προσδιορισθεί το 
οριστικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ποσό της 
προκαταβολής πριν από την καταβολή του 
υπολοίπου της οικονομικής ενίσχυσης. Η 
Επιτροπή ανακτά τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθείσες προκαταβολές. Το ποσό 
της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 
10 % του ποσού της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς που προβλέπεται σε 
περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το Ταμείο είναι η 
σοβαρή οικονομική επιβάρυνση που 
προκαλείται από την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία.

Or. it

Τροπολογία 83
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 
τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 4α αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 4α
(1) Κατά την υποβολή αίτησης στην 
Επιτροπή για οικονομική ενίσχυση από το 
Ταμείο λόγω ζημιάς που οφείλεται σε 
φυσική καταστροφή ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει προκαταβολή. Η 
Επιτροπή αξιολογεί προκαταβολικά αν η 
αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 και επαληθεύει 
αν υπάρχουν διαθέσιμοι δημοσιονομικοί 
πόροι. Σε περίπτωση που πληρούνται οι 
προϋποθέσεις και υπάρχουν επαρκείς 
πόροι, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για 
τη χορήγηση προκαταβολής και να την 
καταβάλει χωρίς καθυστέρηση, προτού 
ληφθεί η απόφαση του άρθρου 4 
παράγραφος 4. Η προκαταβολή 
διενεργείται υπό την επιφύλαξη της 
οριστικής απόφασης για την 
κινητοποίηση του Ταμείου.
(2) Το ύψος της προκαταβολής δεν 
υπερβαίνει το 25 % του ποσού της 
αναμενόμενης οικονομικής ενίσχυσης και 
σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 
100 000 000 EUR. Μόλις προσδιορισθεί 
το οριστικό ποσό της οικονομικής 
ενίσχυσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
το ποσό της προκαταβολής πριν από την 
καταβολή του υπολοίπου της οικονομικής 
ενίσχυσης. Η Επιτροπή ανακτά τυχόν 
αχρεωστήτως καταβληθείσες 
προκαταβολές.
(3) Οποιαδήποτε επιστροφή η οποία 
οφείλεται στο γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την 
ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στο 
ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 101 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α. Η ημερομηνία οφειλής 
είναι η τελευταία ημέρα του δεύτερου 
μήνα από την έκδοση του εντάλματος.
(4) Κατά την έγκριση του σχεδίου γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης για 
συγκεκριμένο οικονομικό έτος, η 
Επιτροπή, όπου απαιτείται για τη 
διασφάλιση της έγκαιρης διαθεσιμότητας 
δημοσιονομικών πόρων, προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να κινητοποιηθεί το Ταμείο 
για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 
100 000 000 EUR για την πληρωμή 
προκαταβολών και προτείνει να 
εγγραφούν οι οικείες πιστώσεις στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι 
δημοσιονομικές ρυθμίσεις συμφωνούν με 
τα ανώτατα όρια του άρθρου 10 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του 
Συμβουλίου2α.».
_________________
1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 
2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1). 
2α Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 884).
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Αιτιολόγηση

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η οποία αναφέρει το 
παράδειγμα του σεισμού στο Αμπρούτσο, η αύξηση των προκαταβολών του ΤΑΕΕ είναι ζωτικής 
σημασίας. Με την παρούσα τροπολογία αναπαράγουμε το νέο άρθρο 4β που αυξάνει το ποσό 
της προκαταβολής, διαγράφοντας όμως την αναφορά στην περίπτωση της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία 84
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 
τροποποιείται ως εξής:
(1) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο μετά το στοιχείο β):
«εργαζομένους που απολύθηκαν και σε 
αυτοαπασχολούμενους των οποίων η 
δραστηριότητα διακόπηκε ως 
αποτέλεσμα της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), χωρίς 
συμφωνία.»
(2) Στο άρθρο 3, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο μετά το στοιχείο β):
«εργαζόμενο ή μη μισθωτό, η 
δραστηριότητα του οποίου διακόπηκε 
λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς 
συμφωνία.»
(3) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. «Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
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την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 
ΣΕΕ χωρίς συμφωνία, οι οποίες 
δικαιολογούνται δεόντως από το αιτούν 
κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά 
περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται 
ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται 
επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια που 
ορίζουν τα στοιχεία α) ή β) της 
παραγράφου 1 δεν τηρούνται πλήρως, 
όταν οι απολύσεις λόγω πλεονασμού 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην 
απασχόληση και στην τοπική, 
περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Το 
αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια 
από τα κριτήρια παρέμβασης που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
και β) δεν πληρούνται απολύτως. Το 
συνολικό ποσό των συνεισφορών για 
εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10 % του ετήσιου 
ανώτατου ποσού του ΕΤΠ.
(4) Στο άρθρο 7, μετά την παράγραφο 4, 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5. Οι διαθέσιμες πιστώσεις για τις 
δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 
στοιχείο γ) περιορίζονται στο 75 % του 
μέγιστου διαθέσιμου ποσού του ΕΤΠ για 
τα έτη 2019 και 2020, μετά από τα οποία 
λήγει το έκτακτο μέτρο παρέμβασης που 
προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Για τις εν 
λόγω δράσεις, η κινητοποίηση του ΕΤΠ 
καλύπτει το κόστος των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) για τους 
εργαζομένους ή τους 
αυτοαπασχολούμενους που θίγονται 
άμεσα από την ημερομηνία αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ χωρίς 
συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός αυτού του έκτακτου μέτρου, που αποσκοπεί στην κάλυψη της επιβάρυνσης 
που υφίστανται τα κράτη μέλη ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ χωρίς συμφωνία, θα πρέπει να καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης με ένα 
πολύ μικρό μόνο ποσό (5 %). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα 
πρέπει να είναι το προτιμότερο μέσο για το θέμα αυτό.

Τροπολογία 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 2 Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Or. en

Τροπολογία 86
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την επομένη της 
ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες 
παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 87
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται εάν, πριν από την 
ημερομηνία του δεύτερου εδαφίου του 
παρόντος άρθρου, έχει τεθεί σε ισχύ 
συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το 
Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 
50 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ.

διαγράφεται

Or. en


