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Tarkistus 1
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr

Perustelu

Tämä komission ehdottama uusi säädös sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla on suora 
vaikutus eurooppalaisten selviytymiseen katastrofitilanteissa, aiheuttaa unionin arvoihin 
liittyvää sekaannusta. Onko taloudellinen kannattavuus komission mielestä yhtä tärkeää, ellei 
jopa tärkeämpää kuin ihmiselämä? Tämä merkitsee myös sitä, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos – kansakunnan tahdon demokraattinen ilmaus – 
rinnastetaan luonnonkatastrofiin. Tämä tapahtuma oli kyllä odottamaton mutta ei millään 
tavalla aiheuta välitöntä uhkaa ihmisten elämälle, joten sen yhteydessä rahastoa ei saa 
käyttää väärin, vaan sen tarkoitusta on suojattava.

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

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
muuttamisesta taloudellisen tuen 
antamiseksi jäsenvaltioille niihin 
kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen 
kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
erotessa unionista ilman sopimusta

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
ja asetuksen (EU) N:o 1309/2013 
muuttamisesta taloudellisen tuen 
antamiseksi jäsenvaltioille niihin 
kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen 
kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
erotessa unionista ilman sopimusta

Or. en
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Tarkistus 3
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
muuttamisesta taloudellisen tuen 
antamiseksi jäsenvaltioille niihin 
kohdistuvan vakavan taloudellisen 
rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan erotessa unionista ilman 
sopimusta

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
muuttamisesta ennakkomaksujen määrän 
mukauttamiseksi

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksesta johtuvien luonnonkatastrofien määrän kasvu 
sekä muiden katastrofien, kuten maanjäristysten, arvaamattomuus, komission ehdotuksessa 
olisi noudatettava varovaisempaa lähestymistapaa siten, että ei kokonaan muutettaisi 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perusteita vaan pelkästään lisättäisiin 
ennakkomaksujen määrää. Mielestämme on olemassa muita välineitä, esimerkiksi EGR, 
joiden avulla voidaan puuttua asianmukaisemmin Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitsemattomaan eroon EU:sta.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jäljempänä 
’rahasto’, perustettiin neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/20028. Rahasto 

(1) Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto perustettiin neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2012/20028 . Rahasto 
perustettiin tarjoamaan taloudellista tukea 
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perustettiin tarjoamaan taloudellista tukea 
jäsenvaltioille hätätilanteissa 
konkreettisena osoituksena 
eurooppalaisesta solidaarisuudesta.

jäsenvaltioille, vastaamaan suuriin 
luonnonkatastrofeihin ja osoittamaan 
solidaarisuutta Euroopan 
katastrofialueiden väestöä kohtaan.

_________________ _________________
8 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, 
annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, 
s. 3).

8 Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, 
annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, 
s. 3).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan globalisaatiorahasto 
(EGR) perustettiin1 a, jotta voidaan 
osoittaa solidaarisuutta globalisaatiosta ja 
maailmanlaajuisista rahoitus- ja 
talouskriiseistä johtuvien 
maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten vuoksi 
työttömiksi jääneille työntekijöille, ja siitä 
voidaan myös tukea edunsaajia pienillä 
työmarkkinoilla tai poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, erityisesti kun on kyse 
kollektiivisista hakemuksista, joissa on 
mukana pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä), silloinkin kun 
vähennettyjen työntekijöiden määrä on 
EGR:n käyttöä koskevan normaalin 
kynnysarvon alapuolella.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 
20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan 
globalisaatiorahaston perustamisesta 
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(EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1).

Or. en

Perustelu

Euroopan globalisaatiorahastoa pidetään sopivampana välineenä niiden jäsenvaltioiden 
auttamiseen, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan sopimukseton ero unionista vaikuttaa.

Tarkistus 6
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 
29 päivänä maaliskuuta 2017 
aikomuksestaan erota unionista 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEU-sopimus’, 50 artiklan 
nojalla. Perussopimuksia lakataan 
soveltamasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan sinä päivänä, jona 
erosopimus tulee voimaan, tai, jollei 
sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua 
edellä tarkoitetusta ilmoituksesta, ellei 
Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
päätä yksimielisesti pidentää tätä 
määräaikaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 
29 päivänä maaliskuuta 2017 

Poistetaan.
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aikomuksestaan erota unionista 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEU-sopimus’, 50 artiklan 
nojalla. Perussopimuksia lakataan 
soveltamasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan sinä päivänä, jona 
erosopimus tulee voimaan, tai, jollei 
sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua 
edellä tarkoitetusta ilmoituksesta, ellei 
Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
päätä yksimielisesti pidentää tätä 
määräaikaa.

Or. it

Tarkistus 8
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhdistyneen kuningaskunnan 
esittämän pyynnön johdosta Eurooppa-
neuvosto suostui 11 päivänä huhtikuuta 
20199 pidentämään edelleen10 SEU-
sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa 
määrättyä määräaikaa 31 päivään 
lokakuuta 2019 asti. Ellei Yhdistynyt 
kuningaskunta ratifioi erosopimusta11 31 
päivään lokakuuta 2019 mennessä tai 
pyydä kolmatta pidennystä, jonka 
Eurooppa-neuvosto hyväksyy 
yksimielisesti, Yhdistynyt kuningaskunta 
eroaa unionista ilman sopimusta, ja siitä 
tulee kolmas maa 1 päivänä marraskuuta 
2019.

Poistetaan.

_________________
9 Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 
2019/584 (EUVL L 101, 11.4.2019, s. 1).
10 Yhdistyneen kuningaskunnan 
pyynnöstä Eurooppa-neuvosto päätti 
pidentää määräaikaa ensimmäisen kerran 
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22. maaliskuuta 2019 – Eurooppa-
neuvoston päätös (EU) 2019/476 (EUVL 
L 80I, 22.3.2019, s. 1).
11 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamisesta Euroopan unionista ja 
Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL 
C 144I, 25.4.2019, s. 1).

Or. en

Tarkistus 9
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhdistyneen kuningaskunnan 
esittämän pyynnön johdosta Eurooppa-
neuvosto suostui 11 päivänä huhtikuuta 
20199 pidentämään edelleen10 SEU-
sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa 
määrättyä määräaikaa 31 päivään 
lokakuuta 2019 asti. Ellei Yhdistynyt 
kuningaskunta ratifioi erosopimusta11 31 
päivään lokakuuta 2019 mennessä tai 
pyydä kolmatta pidennystä, jonka 
Eurooppa-neuvosto hyväksyy 
yksimielisesti, Yhdistynyt kuningaskunta 
eroaa unionista ilman sopimusta, ja siitä 
tulee kolmas maa 1 päivänä marraskuuta 
2019.

Poistetaan.

_________________
9 Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 
2019/584 (EUVL L 101, 11.4.2019, s. 1).
10 Yhdistyneen kuningaskunnan 
pyynnöstä Eurooppa-neuvosto päätti 
pidentää määräaikaa ensimmäisen kerran 
22. maaliskuuta 2019 – Eurooppa-
neuvoston päätös (EU) 2019/476 (EUVL 
L 80I, 22.3.2019, s. 1).
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11 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamisesta Euroopan unionista ja 
Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL 
C 144I, 25.4.2019, s. 1).

Or. it

Tarkistus 10
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan lieventää 
Yhdistyneen kuningaskunnan unionista 
ilman sopimusta eroamisen taloudellisia 
vaikutuksia ja osoittaa solidaarisuutta 
tällaisissa poikkeusolosuhteissa 
jäsenvaltioille, joihin tämä vaikuttaa 
eniten, asetusta (EY) N:o 2012/2002 olisi 
muutettava eroon liittyvien julkisten 
menojen tukemiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan lieventää 
Yhdistyneen kuningaskunnan unionista 
ilman sopimusta eroamisen taloudellisia 
vaikutuksia ja osoittaa solidaarisuutta 
tällaisissa poikkeusolosuhteissa 
jäsenvaltioille, joihin tämä vaikuttaa 
eniten, asetusta (EY) N:o 2012/2002 olisi 
muutettava eroon liittyvien julkisten 

Poistetaan.
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menojen tukemiseksi.

Or. it

Tarkistus 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan lieventää Yhdistyneen 
kuningaskunnan unionista ilman sopimusta 
eroamisen taloudellisia vaikutuksia ja 
osoittaa solidaarisuutta tällaisissa 
poikkeusolosuhteissa jäsenvaltioille, joihin 
tämä vaikuttaa eniten, asetusta (EY) N:o 
2012/2002 olisi muutettava eroon liittyvien 
julkisten menojen tukemiseksi.

(4) Jotta voidaan lieventää Yhdistyneen 
kuningaskunnan unionista ilman sopimusta 
eroamisen taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia ja osoittaa solidaarisuutta 
tällaisissa poikkeusolosuhteissa 
jäsenvaltioille, joihin tämä vaikuttaa 
eniten, asetusta (EY) N:o 2012/2002 olisi 
muutettava eroon liittyvien julkisten 
menojen tukemiseksi.

Or. ro

Tarkistus 13
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kyseessä on rahaston 
poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava 
tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
välittömänä seurauksena aiheutuneen 
vakavan taloudellisen rasitteen 
lieventämiseksi olisi kohdennettava ja 
rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan 
turvata rahaston alkuperäinen tarkoitus 
ja sen valmius reagoida 
luonnonkatastrofeihin.

Poistetaan.
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Or. it

Tarkistus 14
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kyseessä on rahaston 
poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava 
tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
välittömänä seurauksena aiheutuneen 
vakavan taloudellisen rasitteen 
lieventämiseksi olisi kohdennettava ja 
rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan 
turvata rahaston alkuperäinen tarkoitus 
ja sen valmius reagoida 
luonnonkatastrofeihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kyseessä on rahaston 
poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava 
tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
välittömänä seurauksena aiheutuneen 
vakavan taloudellisen rasitteen 
lieventämiseksi olisi kohdennettava ja 
rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan turvata 
rahaston alkuperäinen tarkoitus ja sen 
valmius reagoida luonnonkatastrofeihin.

(5) Koska kyseessä on rahaston 
poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava 
tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettomaan eroon 
välittömästä valmistautumisesta ja/tai 
eron välittömänä seurauksena aiheutuneen 
tai tulevaisuudessa aiheutuvan vakavan 
taloudellisen rasitteen lieventämiseksi olisi 
kohdennettava ja rajoitettava ajallisesti, 
jotta voidaan turvata rahaston alkuperäinen 
tarkoitus ja sen valmius reagoida 
luonnonkatastrofeihin.
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Or. de

Tarkistus 16
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kyseessä on rahaston 
poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava 
tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
välittömänä seurauksena aiheutuneen 
vakavan taloudellisen rasitteen 
lieventämiseksi olisi kohdennettava ja 
rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan turvata 
rahaston alkuperäinen tarkoitus ja sen 
valmius reagoida luonnonkatastrofeihin.

(5) Koska kyseessä on rahaston 
poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava 
tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
jälkeen tapahtuvista 
luonnonkatastrofeista aiheutuneen 
vakavan taloudellisen rasitteen 
lieventämiseksi olisi kohdennettava ja 
rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan turvata 
rahaston alkuperäinen tarkoitus ja sen 
valmius reagoida luonnonkatastrofeihin.

Or. es

Tarkistus 17
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä rahaston poikkeuksellista 
käyttöä varten on aiheellista vahvistaa 
arvioidun vahingon vähimmäismäärä, 
jonka ylittävältä tasolta jäsenvaltio voi 
hakea tukea rahastosta sen vuoksi, että 
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa 
unionista ilman sopimusta. Lisäksi 
tukikelpoisuussääntöjä on muutettava, 
jotta niihin voidaan sisällyttää tuki 
julkisiin menoihin, jotka ovat aiheutuneet 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
sopimuksettomasta erosta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 18
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä rahaston poikkeuksellista 
käyttöä varten on aiheellista vahvistaa 
arvioidun vahingon vähimmäismäärä, 
jonka ylittävältä tasolta jäsenvaltio voi 
hakea tukea rahastosta sen vuoksi, että 
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa 
unionista ilman sopimusta. Lisäksi 
tukikelpoisuussääntöjä on muutettava, 
jotta niihin voidaan sisällyttää tuki 
julkisiin menoihin, jotka ovat aiheutuneet 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
sopimuksettomasta erosta.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 19
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä rahaston poikkeuksellista 
käyttöä varten on aiheellista vahvistaa 
arvioidun vahingon vähimmäismäärä, 
jonka ylittävältä tasolta jäsenvaltio voi 
hakea tukea rahastosta sen vuoksi, että 
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista 
ilman sopimusta. Lisäksi 
tukikelpoisuussääntöjä on muutettava, jotta 
niihin voidaan sisällyttää tuki julkisiin 
menoihin, jotka ovat aiheutuneet 
Yhdistyneen kuningaskunnan 

(6) Tätä rahaston poikkeuksellista 
käyttöä varten on aiheellista vahvistaa 
arvioidun vahingon vähimmäismäärä, 
jonka ylittävältä tasolta jäsenvaltio voi 
hakea tukea rahastosta sen jälkeen, kun 
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista 
ilman sopimusta. Lisäksi 
tukikelpoisuussääntöjä on muutettava, jotta 
niihin voidaan sisällyttää tuki julkisiin 
menoihin, jotka ovat aiheutuneet 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
sopimuksettomasta erosta tilanteissa, 
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sopimuksettomasta erosta. joissa on kyse luonnonkatastrofista.

Or. es

Tarkistus 20
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi olisi asetettava 
yksi määräaika, jota sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltioihin rahastosta haettavaa 
rahoitusosuutta koskevien 
tukihakemusten osalta, ilman 
mahdollisuutta jatkaa hakemusta tämän 
määräajan jälkeen lisämenojen 
kattamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi olisi asetettava 
yksi määräaika, jota sovelletaan kaikkiin 
jäsenvaltioihin rahastosta haettavaa 
rahoitusosuutta koskevien 
tukihakemusten osalta, ilman 
mahdollisuutta jatkaa hakemusta tämän 
määräajan jälkeen lisämenojen 
kattamiseksi.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 22
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta rahaston varoja olisi edelleen 
saatavilla luonnonkatastrofeja eli sen 
alkuperäistä tarkoitusta varten, olisi 
vahvistettava talousarvion 
enimmäismäärä tuelle, joka liittyy 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
unionista ilman sopimusta.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 23
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta rahaston varoja olisi edelleen 
saatavilla luonnonkatastrofeja eli sen 
alkuperäistä tarkoitusta varten, olisi 
vahvistettava talousarvion 
enimmäismäärä tuelle, joka liittyy 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
unionista ilman sopimusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta rahaston varoja olisi edelleen 
saatavilla luonnonkatastrofeja eli sen 
alkuperäistä tarkoitusta varten, olisi 
vahvistettava talousarvion 
enimmäismäärä tuelle, joka liittyy 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
unionista ilman sopimusta.

(8) Koska on varattava kohtuulliset 
määrärahat, jotta Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varoja olisi edelleen 
saatavilla luonnonkatastrofeja varten, 
jäsenvaltioiden ja alueiden käyttöön olisi 
asetettava muita lisävaroja esimerkiksi 
EGR:stä tai muista tilapäisistä 
rahoitusvälineistä, jotta niitä voidaan 
auttaa rajoittamaan vaikutusta, joka 
johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan 
mahdollisesta eroamisesta unionista ilman 
sopimusta.

Or. en

Tarkistus 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta rahaston varoja olisi edelleen 
saatavilla luonnonkatastrofeja eli sen 
alkuperäistä tarkoitusta varten, olisi 
vahvistettava talousarvion enimmäismäärä 
tuelle, joka liittyy Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen unionista 
ilman sopimusta.

(8) Jotta rahaston varoja olisi edelleen 
saatavilla luonnonkatastrofeja eli sen 
alkuperäistä tarkoitusta varten, olisi 
vahvistettava talousarvion enimmäismäärä 
tuelle, joka liittyy Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen unionista 
ilman sopimusta. Komission olisi otettava 
käyttöön tukea varten selkeät 
tukikelpoisuuskriteerit ja varmistettava, 
että aiheutuneiden menojen määrällä ei 
ole suurta vaikutusta alkuperäisiin 
toimenpiteisiin varattuihin rahaston 
määrärahoihin.

Or. ro

Tarkistus 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte



AM\1190155FI.docx 17/50 PE641.404v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta rahaston varoja olisi edelleen 
saatavilla luonnonkatastrofeja eli sen 
alkuperäistä tarkoitusta varten, olisi 
vahvistettava talousarvion enimmäismäärä 
tuelle, joka liittyy Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen unionista 
ilman sopimusta.

(8) Jotta Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston ja EGR:n varoja 
olisi edelleen saatavilla niiden 
alkuperäisiä tarkoituksia varten, olisi 
vahvistettava talousarvion enimmäismäärä 
tuelle, joka liittyy Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen unionista 
ilman sopimusta.

Or. en

Tarkistus 27
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, 
jonka tarkoituksena on lieventää 
jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
seurauksena aiheutunutta vakavaa 
taloudellista rasitetta, olisi sovellettava 
samoja täytäntöönpanoa, seurantaa, 
raportointia, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevia sääntöjä kuin 
solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. 
Kun otetaan huomioon mahdollisesti 
tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, 
on lisäksi tärkeää varmistaa, että 
noudatetaan EU:n lainsäädännön muita 
säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 28
Rosa D'Amato
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, 
jonka tarkoituksena on lieventää 
jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
seurauksena aiheutunutta vakavaa 
taloudellista rasitetta, olisi sovellettava 
samoja täytäntöönpanoa, seurantaa, 
raportointia, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevia sääntöjä kuin 
solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. 
Kun otetaan huomioon mahdollisesti 
tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, 
on lisäksi tärkeää varmistaa, että 
noudatetaan EU:n lainsäädännön muita 
säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, 
jonka tarkoituksena on lieventää 
jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
seurauksena aiheutunutta vakavaa 
taloudellista rasitetta, olisi sovellettava 
samoja täytäntöönpanoa, seurantaa, 
raportointia, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevia sääntöjä kuin 
solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. 
Kun otetaan huomioon mahdollisesti 
tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, 
on lisäksi tärkeää varmistaa, että 
noudatetaan EU:n lainsäädännön muita 

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, 
jonka tarkoituksena on lieventää 
jäsenvaltioille välittömästä 
valmistautumisesta Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettomaan eroon 
ja/tai sen seurauksena aiheutunutta tai 
tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvaa 
vakavaa taloudellista rasitetta, olisi 
sovellettava samoja täytäntöönpanoa, 
seurantaa, raportointia, valvontaa ja 
tilintarkastusta koskevia sääntöjä kuin 
solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. 
Kun otetaan huomioon mahdollisesti 
tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, 
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säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä. on lisäksi tärkeää varmistaa, että 
noudatetaan EU:n lainsäädännön muita 
säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä.

Or. de

Tarkistus 30
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, 
jonka tarkoituksena on lieventää 
jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
seurauksena aiheutunutta vakavaa 
taloudellista rasitetta, olisi sovellettava 
samoja täytäntöönpanoa, seurantaa, 
raportointia, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevia sääntöjä kuin 
solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. 
Kun otetaan huomioon mahdollisesti 
tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, 
on lisäksi tärkeää varmistaa, että 
noudatetaan EU:n lainsäädännön muita 
säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä.

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, 
jonka tarkoituksena on lieventää 
jäsenvaltioille Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
jälkeen vakavaa taloudellista rasitetta, olisi 
sovellettava samoja täytäntöönpanoa, 
seurantaa, raportointia, valvontaa ja 
tilintarkastusta koskevia sääntöjä kuin 
solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. 
Kun otetaan huomioon mahdollisesti 
tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, 
on lisäksi tärkeää varmistaa, että 
noudatetaan unionin lainsäädännön muita 
säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä.

Or. es

Tarkistus 31
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission olisi voitava tehdä 
nopeita päätöksiä erityismäärärahojen 
sitomisesta ja maksamisesta 
mahdollisimman nopeasti. 

Poistetaan.
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Ennakkomaksujen suorittamista koskevia 
nykyisiä säännöksiä olisi näin ollen 
vahvistettava korottamalla 
ennakkomaksujen määrää.

Or. it

Tarkistus 32
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan kiireellisesti sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja sitä olisi sovellettava sitä päivää 
seuraavasta päivästä, jona 
perussopimuksia lakataan SEU-
sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla 
soveltamasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan, paitsi jos Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus 
on tullut voimaan kyseiseen päivään 
mennessä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 33
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan kiireellisesti sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja sitä olisi sovellettava sitä päivää 

Poistetaan.
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seuraavasta päivästä, jona 
perussopimuksia lakataan SEU-
sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla 
soveltamasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan, paitsi jos Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus 
on tullut voimaan kyseiseen päivään 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 34
Stéphane Bijoux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Sen varmistamiseksi, että rahaston 
toiminta alkaa heti, kun jäsenvaltioon 
kohdistuu raskas taloudellinen rasite – 
vaikka se tapahtuisi ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa – välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ilman sopimusta, 
asiaa koskevia säännöksiä olisi 
sovellettava taannehtivasti.

Or. fr

Perustelu

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 taannehtivaa soveltamista 3 a artiklan 3 kohtaan 
tehtävän tarkistuksen vuoksi on perusteltava erikseen (katso tarkistus 53).

Tarkistus 35
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 
2012/2002 olisi muutettava,

Poistetaan.

Or. it

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 
2012/2002 olisi muutettava,

(12) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 
2012/2002 ja asetusta (EU) 1309/2013 
olisi muutettava,

Or. en

Tarkistus 37
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla
Asetus (EY) N:o 2012/2002
1, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Solidaarisuusrahaston soveltamisalaa ei pitäisi laajentaa kattamaan tilanteita, jotka 
saattavat johtua Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettomasta erosta unionista.

Tarkistus 38
Isabel Benjumea Benjumea
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja sekä 
tilanteita, joissa jäsenvaltioille aiheutuu 
vakava taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja 
tapauksissa, joissa luonnonkatastrofista 
kärsivä jäsenvaltio on erityisen 
haavoittuvainen Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettoman eron 
vuoksi, sekä tilanteita, joissa jäsenvaltioille 
aiheutuu vakava taloudellinen rasite 
välittömänä seurauksena siitä, että 
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista 
ilman sopimusta.”.

Or. es

Tarkistus 39
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja sekä 
tilanteita, joissa jäsenvaltioille aiheutuu 
vakava taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja.”.

Or. fr

Perustelu

Jos näitä säännöksiä sovelletaan, perusteiden rahaston tuen saamiselle on oltava täysin 
selkeät. Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa voidaan käyttää vain vastaamaan 
luonnonkatastrofeihin. Jos EU kykenee yhdistämään luonnonkatastrofit rahoitusongelmiin tai 
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-kriiseihin, rahaston soveltamisalaa voidaan laajentaa rajattomasti siten, että se voidaan 
ulottaa kattamaan myös muita ongelmia kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista.

Tarkistus 40
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja sekä 
tilanteita, joissa jäsenvaltioille aiheutuu 
vakava taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja.”.

Or. it

Tarkistus 41
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja sekä 
tilanteita, joissa jäsenvaltioille aiheutuu 
vakava taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.

”Tässä asetuksessa vuosien 2014–2020 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvien menojen yhteydessä 
’suurkatastrofeilla’ tarkoitetaan 
luonnonkatastrofeja sekä tilanteita, joissa 
jäsenvaltioille aiheutuu vakava 
taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.
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Or. en

Tarkistus 42
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja sekä 
tilanteita, joissa jäsenvaltioille aiheutuu 
vakava taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.

”Tässä asetuksessa ’suurkatastrofeilla’ 
tarkoitetaan luonnonkatastrofeja sekä 
poikkeuksellisesti eropäivän ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana 
tilanteita, joissa jäsenvaltioille aiheutuu 
vakava taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.

Or. it

Tarkistus 43
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a, 3 b artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 44
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltion pyynnöstä rahaston 
varat voidaan ottaa käyttöön myös silloin, 
kun jäsenvaltioon kohdistuu vakava 
taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
SEU-sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan 
mukaista sopimusta, jäljempänä 
’sopimukseton ero’. Tuki on rahastosta 
myönnettävän rahoitusosuuden 
muodossa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 45
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltion pyynnöstä rahaston 
varat voidaan ottaa käyttöön myös silloin, 
kun jäsenvaltioon kohdistuu vakava 
taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
SEU-sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan 
mukaista sopimusta, jäljempänä 
’sopimukseton ero’. Tuki on rahastosta 
myönnettävän rahoitusosuuden 
muodossa.

Poistetaan.

Or. it

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltion pyynnöstä rahaston 
varat voidaan ottaa käyttöön myös silloin, 
kun jäsenvaltioon kohdistuu vakava 
taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman SEU-
sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaista 
sopimusta, jäljempänä ’sopimukseton ero’. 
Tuki on rahastosta myönnettävän 
rahoitusosuuden muodossa.

(1) Jäsenvaltion pyynnöstä Euroopan 
unionin solidaarisuusrahaston varat 
voidaan ottaa käyttöön myös silloin, kun 
jäsenvaltioon kohdistuu vakava 
taloudellinen rasite välittömänä 
seurauksena siitä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman SEU-
sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaista 
sopimusta, jäljempänä ’sopimukseton ero’. 
Tuki on rahastosta myönnettävän 
rahoitusosuuden muodossa.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 47
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Määrärahat tätä varten on 
rajoitettava enintään puoleen rahaston 
toimiin vuosina 2019 ja 2020 käytettävissä 
olevasta enimmäismäärästä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Määrärahat tätä varten on 
rajoitettava enintään puoleen rahaston 
toimiin vuosina 2019 ja 2020 käytettävissä 
olevasta enimmäismäärästä.

(2) Määrärahat yksinomaan tätä varten 
on rajoitettava enintään 5 prosenttiin 
rahaston toimiin vuosina 2019 ja 2020 
käytettävissä olevasta enimmäismäärästä.

Or. en

Tarkistus 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Määrärahat tätä varten on 
rajoitettava enintään puoleen rahaston 
toimiin vuosina 2019 ja 2020 käytettävissä 
olevasta enimmäismäärästä.

(2) Määrärahat tätä varten on 
rajoitettava enintään 30 prosenttiin 
rahaston toimiin vuosina 2019 ja 2020 
käytettävissä olevasta enimmäismäärästä.

Or. en

Perustelu

Jotta EUSR voi toimia tehokkaasti alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti, eli tarjota apua 
luonnonmullistusten tapahtuessa, brexitiin liittyvään apuun olisi voitava käyttää enintään 
30 prosenttia rahaston vuotuisesta enimmäismäärästä. Mahdollista muuta apua olisi 
annettava Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tai muista tilapäisistä rahoitusvälineistä.

Tarkistus 50
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
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3 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Määrärahat tätä varten on 
rajoitettava enintään puoleen rahaston 
toimiin vuosina 2019 ja 2020 käytettävissä 
olevasta enimmäismäärästä.

(2) Määrärahat tätä varten on 
rajoitettava enintään 30 prosenttiin 
rahaston toimiin vuosina 2019 ja 2020 
käytettävissä olevasta enimmäismäärästä.

Or. it

Tarkistus 51
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Tällaisella tuella on katettava osa 
julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat 
suoraan sopimuksettomasta erosta ja 
yksinomaisesti sopimuksettoman eron 
toteutumispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisenä aikana, jäljempänä 
’taloudellinen rasite’.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 52
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Tällaisella tuella on katettava osa 
julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat 
suoraan sopimuksettomasta erosta ja 
yksinomaisesti sopimuksettoman eron 

(3) Tällaisella tuella on katettava osa 
julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat 
suoraan ja yksinomaisesti 1 päivän 
tammikuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 
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toteutumispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisenä aikana, jäljempänä 
’taloudellinen rasite’.

2020 välisenä aikana valmisteltaessa 
sopimuksetonta eroa ja/tai 
sopimuksettoman eron seurauksena, 
jäljempänä ’taloudellinen rasite’. 

Or. de

Tarkistus 53
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Tällaisella tuella on katettava osa 
julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat 
suoraan sopimuksettomasta erosta ja 
yksinomaisesti sopimuksettoman eron 
toteutumispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisenä aikana, jäljempänä 
’taloudellinen rasite’.

(3) Tällaisella tuella on katettava osa 
julkisista lisämenoista, joilla vastataan 
sopimuksettoman eron jälkeisiin 
luonnonkatastrofeihin, ja yksinomaisesti 
sopimuksettoman eron toteutumispäivän ja 
31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana, 
jäljempänä ’taloudellinen rasite’.

Or. es

Tarkistus 54
Stéphane Bijoux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Tällaisella tuella on katettava osa 
julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat 
suoraan sopimuksettomasta erosta ja 
yksinomaisesti sopimuksettoman eron 
toteutumispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisenä aikana, jäljempänä 
’taloudellinen rasite’.

(3) Tällaisella tuella on katettava osa 
julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat 
suoraan sopimuksettomasta erosta ja 
yksinomaisesti 19 päivän heinäkuuta 2018 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana, jäljempänä ’taloudellinen rasite’.
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Or. fr

Perustelu

A date earlier than that of a no-deal Brexit needs to be specified. Indeed, the Member States 
most concerned have already taken preparatory measures. 19 July 2018 is the date of the 
Commission’s first communication outlining ongoing work to prepare for all outcomes of the 
United Kingdom’s withdrawal from the European Union. In the communication, the 
Commission called on Member States and private parties to step up preparations, in line with 
an Article 50 request made by the European Council the previous month, to intensify 
preparedness at all levels and for all outcomes.

Tarkistus 55
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tukea annetaan vain tapauksissa, 
jotka olisivat kuuluneet unionin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välisen 
erosopimuksen piiriin.

Or. en

Tarkistus 56
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(44) Jäsenvaltio voi hakea tämän 
artiklan mukaista tukea, jos siihen 
kohdistunut taloudellinen rasite on 
arviolta yli 1 500 000 000 euroa (vuoden 
2011 hintoina) tai yli 0,3 prosenttia sen 

Poistetaan.
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bruttokansantulosta.

Or. it

Tarkistus 57
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltio voi hakea tämän 
artiklan mukaista tukea, jos siihen 
kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta 
yli 1 500 000 000 euroa (vuoden 2011 
hintoina) tai yli 0,3 prosenttia sen 
bruttokansantulosta.

(4) Jäsenvaltio voi hakea tämän 
artiklan mukaista tukea, jos siihen 
kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta 
yli 1 500 000 000 euroa (vuoden 2011 
hintoina) tai yli 0,3 prosenttia sen 
bruttokansantulosta ja sen lisäksi tietyn 
taloudenalan työpaikoista on hävinnyt 
2 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Tätä unionin rahoitusta on käytettävä, jotta voidaan pelastaa työpaikat, joille Yhdistyneen 
kuningaskunnan ero unionista aiheuttaa välittömän riskin. Jos ainoana kriteerinä on 
taloudellinen tappio, rahoitus rajoittuu todennäköisesti rahoitusalaan, ja sen heilahtelut – 
olivatpa ne kuinka suuria tahansa – vaikuttavat vain pieneen osaan todellista 
tuotantotaloutta. Mainitsemalla työpaikkojen menetys varmistetaan myös, että rahoitus 
ohjautuu yksityisille henkilöille eikä abstrakteille yksiköille.

Tarkistus 58
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltio voi hakea tämän (4) Jäsenvaltio voi hakea tämän 
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artiklan mukaista tukea, jos siihen 
kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta 
yli 1 500 000 000 euroa (vuoden 2011 
hintoina) tai yli 0,3 prosenttia sen 
bruttokansantulosta.

artiklan mukaista tukea, jos siihen 
kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta 
yli 250 000 000 euroa (vuoden 2011 
hintoina) tai yli 0,05 prosenttia sen 
bruttokansantulosta.

Or. de

Tarkistus 59
Stéphane Bijoux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltio voi hakea tämän 
artiklan mukaista tukea, jos siihen 
kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta 
yli 1 500 000 000 euroa (vuoden 2011 
hintoina) tai yli 0,3 prosenttia sen 
bruttokansantulosta.

(4) Jäsenvaltio voi hakea tämän 
artiklan mukaista tukea, jos siihen 
kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta 
yli 150 000 000 euroa (vuoden 2011 
hintoina) tai yli 0,3 prosenttia sen 
bruttokansantulosta.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamia kynnysarvoja on alennettava, jotta sopimuksettomasta brexitistä eniten 
kärsivät jäsenvaltiot voivat saada tukea EUSR:sta ja jotta siten varmistetaan jäsenvaltioiden 
välinen solidaarisuus.

Tarkistus 60
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän artiklan mukaista tukea 
rahastosta voivat hakea ainoastaan 

Poistetaan.
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jäsenvaltiot.

Or. it

Tarkistus 61
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu 
tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen 
taloudellisen rasitteen verrattuna 
tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt 
kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen. 
Tukea voidaan käyttää esimerkiksi 
tukemaan yrityksiä, joihin sopimukseton 
ero vaikuttaa, mukaan luettuna tuki 
valtiontukitoimenpiteisiin näille yrityksille 
ja asiaan liittyviin toimiin sekä 
toimenpiteet työllisyyden säilyttämiseksi ja 
raja-, tulli-, terveys- ja 
kasvinsuojelutarkastusten toimivuuden 
varmistamiseksi, mukaan luettuna 
ylimääräinen henkilöstö ja 
infrastruktuuri. 

(1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu 
tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen 
taloudellisen rasitteen verrattuna 
tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt 
kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen.

Or. es

Tarkistus 62
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu (1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu 
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tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen 
taloudellisen rasitteen verrattuna 
tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt 
kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen. 
Tukea voidaan käyttää esimerkiksi 
tukemaan yrityksiä, joihin sopimukseton 
ero vaikuttaa, mukaan luettuna tuki 
valtiontukitoimenpiteisiin näille yrityksille 
ja asiaan liittyviin toimiin sekä 
toimenpiteet työllisyyden säilyttämiseksi ja 
raja-, tulli-, terveys- ja 
kasvinsuojelutarkastusten toimivuuden 
varmistamiseksi, mukaan luettuna 
ylimääräinen henkilöstö ja infrastruktuuri.

tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen 
taloudellisen rasitteen verrattuna 
tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt 
kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen. 
Tukea voidaan käyttää esimerkiksi 
tukemaan yrityksiä, joihin sopimukseton 
ero vaikuttaa, mukaan luettuna tuki 
valtiontukitoimenpiteisiin näille yrityksille 
ja asiaan liittyviin toimiin sekä 
toimenpiteet työllisyyden säilyttämiseksi ja 
raja-, tulli-, terveys- ja 
kasvinsuojelutarkastusten toimivuuden 
varmistamiseksi, mukaan luettuna 
ylimääräinen henkilöstö ja infrastruktuuri, 
sekä puuttumaan kolmansien maiden 
tullikorotuksiin liittyviin ongelmiin.

Or. it

Tarkistus 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu 
tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen 
taloudellisen rasitteen verrattuna 
tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt 
kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen. 
Tukea voidaan käyttää esimerkiksi 
tukemaan yrityksiä, joihin sopimukseton 
ero vaikuttaa, mukaan luettuna tuki 
valtiontukitoimenpiteisiin näille yrityksille 
ja asiaan liittyviin toimiin sekä 
toimenpiteet työllisyyden säilyttämiseksi ja 
raja-, tulli-, terveys- ja 
kasvinsuojelutarkastusten toimivuuden 
varmistamiseksi, mukaan luettuna 
ylimääräinen henkilöstö ja infrastruktuuri.

(1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu 
tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen 
taloudellisen rasitteen verrattuna 
tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt 
kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen. 
Tukea voidaan käyttää esimerkiksi 
tukemaan yrityksiä ja työntekijöitä, joihin 
sopimukseton ero vaikuttaa, mukaan 
luettuna tuki valtiontukitoimenpiteisiin 
näille yrityksille ja asiaan liittyviin toimiin 
sekä toimenpiteet työllisyyden 
säilyttämiseksi ja raja-, tulli-, terveys- ja 
kasvinsuojelutarkastusten toimivuuden 
varmistamiseksi, mukaan luettuna 
ylimääräinen henkilöstö ja infrastruktuuri.

Or. ro
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Tarkistus 64
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Edellä 3 a artiklassa tarkoitettua 
tukea on käytettävä vain jäsenvaltioiden 
niillä alueilla, joihin Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimukseton ero 
unionista vaikuttaa eniten.

Or. en

Tarkistus 65
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 b artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
moitteettomat ja tasapainoiset 
toimenpiteet niiden alueiden tarpeiden 
mukaisesti, joihin vaikutukset kohdistuvat 
eniten.

Or. en

Tarkistus 66
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
3 b artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän asetuksen nojalla ei voida 
rahoittaa Euroopan globalisaatiorahaston 
rahoitukseen oikeutettuja menoja.

Or. en

Tarkistus 67
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 68
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 69
Andrea Cozzolino
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 70
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltion kansallinen 
vastuuviranomainen voi toimittaa 
komissiolle yhden rahastosta 
myönnettävää rahoitusosuutta koskevan 
hakemuksen 3 a artiklan mukaisesti 30 
päivään huhtikuuta 2020 mennessä. 
Hakemukseen on sisällyttävä ainakin 
kaikki kyseiseen jäsenvaltioon 
kohdistunutta taloudellista rasitetta 
koskevat merkitykselliset tiedot. Siinä on 
kuvattava julkiset toimenpiteet, jotka on 
toteutettu sopimuksettoman eron vuoksi, 
ja täsmennettävä niiden 
nettokustannukset 31 päivään joulukuuta 
2020 asti sekä syyt, joiden vuoksi niitä ei 
ole voitu välttää 
valmistautumistoimenpiteillä. Siihen on 
myös sisällyttävä perustelut, jotka 
koskevat sopimuksettoman eron välitöntä 
vaikutusta.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 71
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltion kansallinen 
vastuuviranomainen voi toimittaa 
komissiolle yhden rahastosta myönnettävää 
rahoitusosuutta koskevan hakemuksen 3 a 
artiklan mukaisesti 30 päivään huhtikuuta 
2020 mennessä. Hakemukseen on 
sisällyttävä ainakin kaikki kyseiseen 
jäsenvaltioon kohdistunutta taloudellista 
rasitetta koskevat merkitykselliset tiedot. 
Siinä on kuvattava julkiset toimenpiteet, 
jotka on toteutettu sopimuksettoman eron 
vuoksi, ja täsmennettävä niiden 
nettokustannukset 31 päivään joulukuuta 
2020 asti sekä syyt, joiden vuoksi niitä ei 
ole voitu välttää 
valmistautumistoimenpiteillä. Siihen on 
myös sisällyttävä perustelut, jotka koskevat 
sopimuksettoman eron välitöntä vaikutusta.

(1) Jäsenvaltion kansallinen 
vastuuviranomainen voi toimittaa 
komissiolle yhden rahastosta myönnettävää 
rahoitusosuutta koskevan hakemuksen 3 a 
artiklan mukaisesti 30 päivään kesäkuuta 
2020 mennessä. Hakemukseen on 
sisällyttävä ainakin kaikki kyseiseen 
jäsenvaltioon kohdistunutta taloudellista 
rasitetta koskevat merkitykselliset tiedot. 
Siinä on kuvattava julkiset toimenpiteet, 
jotka on toteutettu sopimuksettomaan 
eroon valmistauduttaessa ja/tai 
sopimuksettoman eron vuoksi, ja 
täsmennettävä niiden nettokustannukset 31 
päivään joulukuuta 2020 asti. Siihen on 
myös sisällyttävä perustelut, jotka koskevat 
sopimuksettoman eron välitöntä vaikutusta.

Or. de

Tarkistus 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltion kansallinen 
vastuuviranomainen voi toimittaa 
komissiolle yhden rahastosta myönnettävää 
rahoitusosuutta koskevan hakemuksen 3 a 
artiklan mukaisesti 30 päivään huhtikuuta 

(1) Jäsenvaltion kansallinen 
vastuuviranomainen voi toimittaa 
komissiolle yhden rahastosta myönnettävää 
rahoitusosuutta koskevan hakemuksen 3 a 
artiklan mukaisesti 30 päivään huhtikuuta 
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2020 mennessä. Hakemukseen on 
sisällyttävä ainakin kaikki kyseiseen 
jäsenvaltioon kohdistunutta taloudellista 
rasitetta koskevat merkitykselliset tiedot. 
Siinä on kuvattava julkiset toimenpiteet, 
jotka on toteutettu sopimuksettoman eron 
vuoksi, ja täsmennettävä niiden 
nettokustannukset 31 päivään joulukuuta 
2020 asti sekä syyt, joiden vuoksi niitä ei 
ole voitu välttää 
valmistautumistoimenpiteillä. Siihen on 
myös sisällyttävä perustelut, jotka koskevat 
sopimuksettoman eron välitöntä vaikutusta.

2020 mennessä. Hakemukseen on 
sisällyttävä ainakin kaikki kyseiseen 
jäsenvaltioon kohdistuneita vaikutuksia ja 
sille aiheutunutta taloudellista rasitetta 
koskevat merkitykselliset tiedot. Siinä on 
kuvattava julkiset toimenpiteet, jotka on 
toteutettu sopimuksettoman eron vuoksi, ja 
täsmennettävä niiden nettokustannukset 31 
päivään joulukuuta 2020 asti sekä syyt, 
joiden vuoksi niitä ei ole voitu välttää 
valmistautumistoimenpiteillä. Siihen on 
myös sisällyttävä perustelut, jotka koskevat 
sopimuksettoman eron välitöntä vaikutusta.

Or. ro

Tarkistus 73
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio laatii ohjeet siitä, miten 
rahastoa hyödynnetään ja hallinnoidaan 
tehokkaasti. Ohjeissa on annettava 
yksityiskohtaisia tietoja hakemusten 
laatimisesta ja komissiolle toimitettavista 
tiedoista, mukaan luettuna aiheutuneesta 
taloudellisesta rasitteesta toimitettava 
näyttö. Ohjeet on julkistettava 
asianomaisten komission pääosastojen 
verkkosivustoilla, ja komissio huolehtii 
niiden laajemmasta jakelusta 
jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 74
Tamás Deutsch
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio laatii ohjeet siitä, miten 
rahastoa hyödynnetään ja hallinnoidaan 
tehokkaasti. Ohjeissa on annettava 
yksityiskohtaisia tietoja hakemusten 
laatimisesta ja komissiolle toimitettavista 
tiedoista, mukaan luettuna aiheutuneesta 
taloudellisesta rasitteesta toimitettava 
näyttö. Ohjeet on julkistettava 
asianomaisten komission pääosastojen 
verkkosivustoilla, ja komissio huolehtii 
niiden laajemmasta jakelusta 
jäsenvaltioille.

(2) Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2019 mennessä ohjeet siitä, 
miten rahastoa hyödynnetään ja 
hallinnoidaan tehokkaasti. Ohjeissa on 
annettava yksityiskohtaisia tietoja 
hakemusten laatimisesta ja komissiolle 
toimitettavista tiedoista, mukaan luettuna 
aiheutuneesta taloudellisesta rasitteesta 
toimitettava näyttö. Ohjeet on julkistettava 
asianomaisten komission pääosastojen 
verkkosivustoilla, ja komissio huolehtii 
niiden laajemmasta jakelusta 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 75
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio arvioi 30 päivän 
huhtikuuta 2020 jälkeen 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella, 
täyttyvätkö rahaston tuen käyttöönottoa 
koskevat edellytykset kaikissa tapauksissa, 
ja määrittää rahastosta mahdollisesti 
maksettavan rahoitusosuuden määrän 
käytettävissä olevien rahoitusvarojen 
puitteissa.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 76
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio arvioi 30 päivän 
huhtikuuta 2020 jälkeen 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella, 
täyttyvätkö rahaston tuen käyttöönottoa 
koskevat edellytykset kaikissa tapauksissa, 
ja määrittää rahastosta mahdollisesti 
maksettavan rahoitusosuuden määrän 
käytettävissä olevien rahoitusvarojen 
puitteissa.

(3) Komissio arvioi 30 päivän 
kesäkuuta 2020 jälkeen 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella, 
täyttyvätkö rahaston tuen käyttöönottoa 
koskevat edellytykset kaikissa tapauksissa, 
ja määrittää rahastosta mahdollisesti 
maksettavan rahoitusosuuden määrän 
käytettävissä olevien rahoitusvarojen 
puitteissa.

Or. de

Tarkistus 77
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Rahastosta myönnetään tukea 
jäsenvaltioille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuuskriteerit, ottaen huomioon 
3 a artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
kynnysarvot, ja tuki on enintään 5 
prosenttia aiheutuneesta taloudellisesta 
rasitteesta käytettävissä olevan 
talousarvion rajoissa. Jos käytettävissä 
oleva talousarvio ei ole riittävä, 
tukiprosenttia alennetaan asteittain.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 78
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Rahastosta myönnetään tukea 
jäsenvaltioille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuuskriteerit, ottaen huomioon 3 
a artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
kynnysarvot, ja tuki on enintään 5 
prosenttia aiheutuneesta taloudellisesta 
rasitteesta käytettävissä olevan 
talousarvion rajoissa. Jos käytettävissä 
oleva talousarvio ei ole riittävä, 
tukiprosenttia alennetaan asteittain.

(4) Rahastosta myönnetään tukea 
jäsenvaltioille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuuskriteerit, ottaen huomioon 3 
a artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
kynnysarvot, ja tuki on enintään 10 
prosenttia aiheutuneesta taloudellisesta 
rasitteesta käytettävissä olevan 
talousarvion rajoissa. Jos käytettävissä 
oleva talousarvio ei ole riittävä, 
tukiprosenttia alennetaan asteittain.

Or. de

Tarkistus 79
Stéphane Bijoux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Rahastosta myönnetään tukea 
jäsenvaltioille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuuskriteerit, ottaen huomioon 3 
a artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
kynnysarvot, ja tuki on enintään 5 
prosenttia aiheutuneesta taloudellisesta 
rasitteesta käytettävissä olevan 
talousarvion rajoissa. Jos käytettävissä 
oleva talousarvio ei ole riittävä, 
tukiprosenttia alennetaan asteittain.

(4) Rahastosta myönnetään tukea 
jäsenvaltioille, jotka täyttävät 
tukikelpoisuuskriteerit, ottaen huomioon 3 
a artiklan 4 kohdassa täsmennetyt 
kynnysarvot, ja tuki on enintään 20 
prosenttia aiheutuneesta taloudellisesta 
rasitteesta käytettävissä olevan 
talousarvion rajoissa. Jos käytettävissä 
oleva talousarvio ei ole riittävä, 
tukiprosenttia alennetaan asteittain.

Or. fr
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Perustelu

Komission ehdottamaa kynnysarvoa on korotettava, jotta sopimuksettomasta brexitistä eniten 
kärsivät jäsenvaltiot voivat saada aitoa tukea EUSR:sta. Liian matala kynnysarvo ei kannusta 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöön.

Tarkistus 80
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tekevät yhdessä päätöksen rahaston tuen 
käyttöön ottamisesta mahdollisimman pian 
sen jälkeen, kun komissio on toimittanut 
ehdotuksensa. Yhtäältä sekä komissio että 
toisaalta Euroopan parlamentti ja neuvosto 
pyrkivät siihen, että rahaston tuen käyttöön 
ottamiseen menevä aika on 
mahdollisimman lyhyt.

(6) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tekevät yhdessä päätöksen rahaston tuen 
käyttöön ottamisesta mahdollisimman pian 
sen jälkeen, kun komissio on toimittanut 
ehdotuksensa. Yhtäältä sekä komissio että 
toisaalta Euroopan parlamentti ja neuvosto 
pyrkivät siihen, että rahaston tuen käyttöön 
ottamiseen menevä aika on 
mahdollisimman lyhyt, ja sitoutuvat 
ehdottamaan mahdollisimman pian 
tarkoituksenmukaista välinettä tällaiseen 
hätätilanteeseen vastaamiseksi.

Or. it

Tarkistus 81
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 a artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 82
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 2012/2002
4 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Ennakkomaksun määrä saa olla 
enintään 25 prosenttia ennakoidun 
rahoitusosuuden määrästä, eikä se saa 
missään tapauksessa olla yli 100 000 000 
euroa. Kun rahoitusosuuden lopullinen 
määrä on määritetty, komissio ottaa 
huomioon ennalta maksetun määrän ennen 
rahoitusosuuden loppuosan maksamista. 
Komissio perii takaisin perusteetta 
maksetut ennakot.

(3) Ennakkomaksun määrä saa olla 
enintään 25 prosenttia ennakoidun 
rahoitusosuuden määrästä, eikä se saa 
missään tapauksessa olla yli 100 000 000 
euroa. Kun rahoitusosuuden lopullinen 
määrä on määritetty, komissio ottaa 
huomioon ennalta maksetun määrän ennen 
rahoitusosuuden loppuosan maksamista. 
Komissio perii takaisin perusteetta 
maksetut ennakot. Ennakkomaksun 
määrä saa olla enintään 10 prosenttia 
ennakoidun rahoitusosuuden määrästä, 
mikäli syy rahastosta myönnettävää 
rahoitusosuutta koskevan hakemuksen 
toimittamiselle on Yhdistyneen 
kuningaskunnan sopimuksettomasta 
erosta aiheutuva vakava taloudellinen 
rasite.

Or. it

Tarkistus 83
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2012/2002 
seuraavasti:
Korvataan 4 a artikla seuraavasti:
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”4 a artikla
(1) Toimittaessaan komissiolle 
hakemuksen rahastosta myönnettävän 
rahoitusosuuden saamiseksi 
luonnonkatastrofin aiheuttamaa 
vahinkoa varten jäsenvaltio voi pyytää 
ennakkomaksun maksamista. Komissio 
arvioi alustavasti, täyttääkö hakemus 4 
artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset, 
ja varmentaa, onko budjettivaroja 
käytettävissä. Jos nämä edellytykset 
täyttyvät ja varoja on käytettävissä 
riittävästi, komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
ennakkomaksun myöntämisestä ja 
maksaa sen viipymättä ennen kuin 4 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettu päätös on 
tehty. Ennakkomaksun maksaminen ei 
vaikuta rahaston tuen käyttöönottoa 
koskevan lopullisen päätöksen 
tekemiseen.
(2) Ennakkomaksun määrä saa olla 
enintään 25 prosenttia ennakoidun 
rahoitusosuuden määrästä, eikä se saa 
missään tapauksessa olla yli 100 000 000 
euroa. Kun rahoitusosuuden lopullinen 
määrä on määritetty, komissio ottaa 
huomioon ennalta maksetun määrän 
ennen rahoitusosuuden loppuosan 
maksamista. Komissio perii takaisin 
perusteetta maksetut ennakot.
(3) Unionin yleiseen talousarvioon 
takaisin maksettavat määrät on 
suoritettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/10461 a 101 artiklan mukaisesti 
laaditussa perintämääräyksessä 
vahvistettuun määräaikaan mennessä. 
Määräpäivä on määräyksen antamista 
seuraavan toisen kuukauden viimeinen 
päivä.
(4) Kun komissio hyväksyy esityksen 
unionin yleiseksi talousarvioksi tietylle 
varainhoitovuodelle, se ehdottaa – aina 
kun tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, 
että budjettivarat ovat hyvissä ajoin 
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käytettävissä – Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle rahaston tuen käyttöön 
ottamista 100 000 000 euron 
enimmäismäärään asti ennakkomaksujen 
maksamiseksi ja ehdottaa vastaavien 
määrärahojen ottamista unionin yleiseen 
talousarvioon. Talousarviojärjestelyissä 
on noudatettava neuvoston asetuksen 
(EU, Euratom) 1311/20132 a 10 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä.”.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 
541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 
1). 
2 a Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 
2013, vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884).

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen perusteluosassa käytetään esimerkkinä Abruzzossa tapahtunutta maanjäristystä 
ja selitetään hyvin, että EUSR:sta maksettavien ennakkomaksujen korottaminen on tärkeää. 
Tässä tarkistuksessa esitetään uudelleen uusi 4 b artikla, jolla lisätään ennakkomaksujen 
määrää mutta poistetaan maininta Yhdistyneen kuningaskunnan erosta.

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

Ehdotus asetukseksi
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1 a artikla (uusi)
Asetus (EU) N:o 1309/2013

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Muutetaan asetus (EU) N:o 1309/2013 
seuraavasti:
(1) Lisätään 2 artiklaan b alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:
”(c) työntekijät, jotka on vähennetty, ja 
itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden 
työskentely on loppunut sen vuoksi, että 
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa 
unionista Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 50 artiklan mukaisesti ilman 
sopimusta.”.
(2) Lisätään 3 artiklaan b alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:
”(c) työntekijää tai itsenäistä 
ammatinharjoittajaa, jonka työskentely on 
loppunut sen vuoksi, että Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista ilman 
sopimusta.”.
(3) Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Pienillä työmarkkinoilla tai 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten 
Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa 
unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan 
mukaisesti ilman sopimusta, erityisesti 
tapauksissa, joihin liittyy pk-yrityksiä, 
tämän artiklan mukaista rahoitustukea 
koskeva hakemus voidaan kelpuuttaa, 
vaikka 1 kohdan a ja b alakohdassa 
asetetut ehdot eivät täyty kokonaan, jos 
irtisanomisilla on vakava vaikutus 
työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen 
tai kansalliseen talouteen. 
Hakijajäsenvaltion on täsmennettävä, 
mikä 1 kohdan a tai b alakohdassa 
säädetyistä toimintakriteereistä ei täyty 
kokonaan. Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
myönnettävien tukien yhteenlaskettu 
määrä saa olla enintään 10 prosenttia 
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EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä.”.
(4) Lisätään 7 artiklaan 4 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
”5. Edellä 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olevat 
määrärahat voivat olla enintään 75 
prosenttia EGR:n varojen 
enimmäismäärästä vuosiksi 2019 ja 2020, 
minkä jälkeen kyseisessä kohdassa 
tarkoitettu poikkeuksellinen tukitoimi 
päättyy. Näiden toimien osalta EGR:n 
varojen käyttöönotto kattaa 7 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
kustannukset sellaisten työntekijöiden ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien osalta, 
joihin vaikutukset kohdistuvat suoraan 
siitä päivästä alkaen, jona Yhdistynyt 
kuningaskunta eroaa unionista SEU-
sopimuksen 50 artiklan mukaisesti ilman 
sopimusta, 31 päivään joulukuuta 2020 
asti.

Or. en

Perustelu

Tämän poikkeuksellisen toimenpiteen on määrä kattaa jäsenvaltioihin kohdistuva rasite, joka 
johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan erosta unionista ilman sopimusta, ja sen määrärahoja 
olisi otettava Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta vain hyvin pieni määrä 
(5 prosenttia). Euroopan globalisaatiorahaston olisi oltava ensisijainen väline tässä asiassa.

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 2 2 artikla Voimaantulo

Or. en
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Tarkistus 86
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta 
päivästä, jona perussopimuksia lakataan 
soveltamasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan 
nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 87
Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty 
erosopimus on tullut voimaan tämän 
artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuun 
päivään mennessä.

Poistetaan.

Or. en


