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Módosítás 1
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. fr

Indokolás

Zavart kelt az uniós értékeket illetően az az új bizottsági rendelkezés, amely az európaiak 
túlélését közvetlenül érintő katasztrofális események esetére hoz létre egy alapot. A gazdasági 
életképesség a Bizottság számára ugyanolyan fontos – ha nem még fontosabb –, mint az 
emberek élete? Ez egyben azt is sugallja, hogy a brit népszavazás – az Egyesült Királyság 
lakossága akaratának demokratikus kifejezésre juttatása – egy természeti katasztrófával ér 
fel. Az új alap célját el kell különíteni, és az nem vehető igénybe visszaélésszerűen erre az 
eseményre tekintettel, amely ugyan nem vitásan váratlan volt, azonban semmiképp sem jelent 
közvetlen fenyegetést emberéletekre nézve.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésével járó, a 
tagállamokra háruló súlyos pénzügyi 
terhek fedezése érdekében a tagállamoknak 
nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása 
céljából történő módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek és az 
1309/2013/EU rendeletnek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésével járó, a 
tagállamokra háruló súlyos pénzügyi 
terhek fedezése érdekében a tagállamoknak 
nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása 
céljából történő módosításáról

Or. en
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Módosítás 3
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésével járó, a 
tagállamokra háruló súlyos pénzügyi 
terhek fedezése érdekében a 
tagállamoknak nyújtandó pénzügyi 
támogatás biztosítása céljából történő 
módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az 
előlegfizetések összegének módosítása 
céljából történő módosításáról

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás által okozott természeti katasztrófák számának növekedése, valamint az 
egyéb katasztrófák – mint például a földrengések – kiszámíthatatlansága miatt a bizottsági 
javaslatban egy olyan óvatosabb megközelítésre van szükség, amely nem változtathatja meg 
teljesen az EUSZA logikáját, és csak az előlegkifizetések összegének emelésére irányul. Úgy 
ítéljük meg, hogy léteznek más eszközök – például az EGAA –, amelyek alkalmasabbak az 
Egyesült Királyság rendezetlen kilépésével járó következmények kezelésére.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió Szolidaritási 
Alapját (a továbbiakban: az alap) a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet8 hozta létre. 
Az alapot azzal a céllal hozták létre, hogy a 

(1) Az Európai Unió Szolidaritási 
Alapját a 2012/2002/EK tanácsi rendelet8 
hozta létre. Az alapot azzal a céllal hozták 
létre, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a 
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válságos helyzetekben megnyilvánuló 
európai szolidaritás kézzelfogható 
bizonyítékaként pénzügyi támogatást 
nyújtson a szükséghelyzetbe kerülő 
tagállamoknak.

tagállamoknak, hogy reagáljon a súlyos 
természeti katasztrófákra, valamint hogy 
kifejezésre juttassa a katasztrófa sújtotta 
európai régiók iránti európai szolidaritást.

_________________ _________________
8 A Tanács 2012/2002/EK rendelete (2002. 
november 11.) az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának létrehozásáról (HL 
L 311., 2002.11.14., 3. o.).

8 A Tanács 2012/2002/EK rendelete (2002. 
november 11.) az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának létrehozásáról (HL 
L 311., 2002.11.14., 3. o.).

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA) 
létrehozásának célja1a, hogy az Unió 
kifejezhesse a globalizáció és a pénzügyi 
és gazdasági világválságok miatt a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások következtében 
elbocsátott munkavállalók iránti 
szolidaritását, és még abban az esetben is 
támogatást nyújthasson a kisebb 
munkaerőpiacokon vagy rendkívüli 
körülmények között tevékenykedő 
kedvezményezettek számára – különös 
tekintettel a kis- és középvállalkozásokra 
(kkv-k) vonatkozó kollektív kérelmekre –, 
ha az elbocsátások száma egyébként nem 
éri el az EGAA igénybevételéhez 
szükséges normál küszöbértéket.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1927/2006/EK rendelete (2006. 
december 20.) az európai globalizációs 
alkalmazkodási alap létrehozásáról 
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(HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot megfelelőbb eszköznek tekintik arra, hogy 
támogatást nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyeket az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli kilépése érint.

Módosítás 6
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Királyság 
2017. március 29-én az Európai Unióról 
szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének 
megfelelően bejelentette az Unióból való 
kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépési 
megállapodás hatálybalépésének 
időpontjában, illetve ennek hiányában a 
kilépés bejelentésétől számított két év 
elteltével a Szerződések alkalmazhatósága 
az Egyesült Királyságra vonatkozóan 
megszűnik, kivéve, ha az Európai Tanács 
az Egyesült Királysággal egyetértésben 
egyhangúlag a fenti időszak 
meghosszabbításáról határoz.

törölve

Or. en

Módosítás 7
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Királyság 
2017. március 29-én az Európai Unióról 

törölve
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szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének 
megfelelően bejelentette az Unióból való 
kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépési 
megállapodás hatálybalépésének 
időpontjában, illetve ennek hiányában a 
kilépés bejelentésétől számított két év 
elteltével a Szerződések alkalmazhatósága 
az Egyesült Királyságra vonatkozóan 
megszűnik, kivéve, ha az Európai Tanács 
az Egyesült Királysággal egyetértésben 
egyhangúlag a fenti időszak 
meghosszabbításáról határoz.

Or. it

Módosítás 8
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2019. április 11-én az Egyesült 
Királyság kérelme nyomán az Európai 
Tanács úgy határozott9, hogy 
2019. október 31-ig ismételten 
meghosszabbítja10 az EUSZ 50. cikkének 
(3) bekezdésében előírt időszakot. Ha az 
Egyesült Királyság 2019. október 31-ig 
nem erősíti meg a kilépésről rendelkező 
megállapodást11, vagy nem kér harmadik 
alkalommal történő meghosszabbítást, 
amelyet az Európai Tanács egyhangúlag 
elfogad, akkor az Egyesült Királyság 
megállapodás nélkül hagyja el az Uniót, 
és 2019. november 1-jétől harmadik 
országnak fog számítani.

törölve

_________________
9 Az Európai Tanács (EU) 2019/584 
határozata (HL L 101., 2019.4.11., 1. o.).
10 Az Egyesült Királyság kérelme nyomán 
az Európai Tanács 2019. március 22-én 
döntött az első meghosszabbításról (az 
Európai Tanács (EU) 2019/476 
határozata, HL L 80I, 2019. március 22., 
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1. o.).
11 Megállapodás Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyságának az 
Európai Unióból és az Európai 
Atomenergia-közösségből történő 
kilépéséről (HL C 144I., 2019.4.25., 1. o.).

Or. en

Módosítás 9
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2019. április 11-én az Egyesült 
Királyság kérelme nyomán az Európai 
Tanács úgy határozott9, hogy 
2019. október 31-ig ismételten 
meghosszabbítja10 az EUSZ 50. cikkének 
(3) bekezdésében előírt időszakot. Ha az 
Egyesült Királyság 2019. október 31-ig 
nem erősíti meg a kilépésről rendelkező 
megállapodást11, vagy nem kér harmadik 
alkalommal történő meghosszabbítást, 
amelyet az Európai Tanács egyhangúlag 
elfogad, akkor az Egyesült Királyság 
megállapodás nélkül hagyja el az Uniót, 
és 2019. november 1-jétől harmadik 
országnak fog számítani.

törölve

_________________
9 Az Európai Tanács (EU) 2019/584 
határozata (HL L 101., 2019.4.11., 1. o.).
10 Az Egyesült Királyság kérelme nyomán 
az Európai Tanács 2019. március 22-én 
döntött az első meghosszabbításról (az 
Európai Tanács (EU) 2019/476 
határozata, HL L 80I, 2019. március 22., 
1. o.).
11 Megállapodás Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyságának az 
Európai Unióból és az Európai 
Atomenergia-közösségből történő 
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kilépéséről (HL C 144I., 2019.4.25., 1. o.).

Or. it

Módosítás 10
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Egyesült Királyságnak az 
Unióból megállapodás nélkül való 
kilépésével járó gazdasági hatás 
csökkentése, valamint a rendkívüli 
körülmények közé kerülő, leginkább 
érintett tagállamokkal való szolidaritás 
kifejezése érdekében a 2012/2002/EK 
rendeletet módosítani kell a kapcsolódó 
közkiadások támogatása céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 11
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Egyesült Királyságnak az 
Unióból megállapodás nélkül való 
kilépésével járó gazdasági hatás 
csökkentése, valamint a rendkívüli 
körülmények közé kerülő, leginkább 
érintett tagállamokkal való szolidaritás 
kifejezése érdekében a 2012/2002/EK 
rendeletet módosítani kell a kapcsolódó 
közkiadások támogatása céljából.

törölve

Or. it
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Módosítás 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Egyesült Királyságnak az 
Unióból megállapodás nélkül való 
kilépésével járó gazdasági hatás 
csökkentése, valamint a rendkívüli 
körülmények közé kerülő, leginkább 
érintett tagállamokkal való szolidaritás 
kifejezése érdekében a 2012/2002/EK 
rendeletet módosítani kell a kapcsolódó 
közkiadások támogatása céljából.

(4) Az Egyesült Királyságnak az 
Unióból megállapodás nélkül való 
kilépésével járó gazdasági és társadalmi 
hatás csökkentése, valamint a rendkívüli 
körülmények közé kerülő, leginkább 
érintett tagállamokkal való szolidaritás 
kifejezése érdekében a 2012/2002/EK 
rendeletet módosítani kell a kapcsolódó 
közkiadások támogatása céljából.

Or. ro

Módosítás 13
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel ez az alap kivételes 
felhasználását jelenti, az alapból az azon 
súlyos pénzügyi terhek enyhítése 
érdekében történő segítségnyújtást, 
melyek az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése közvetlen következményeként 
hárulnak a tagállamokra, célzottan és 
időben korlátozottan kell alkalmazni az 
alap eredeti céljának és természeti 
katasztrófákra való reakcióképességének 
megőrzése érdekében.

törölve

Or. it

Módosítás 14
Rosa D'Amato
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel ez az alap kivételes 
felhasználását jelenti, az alapból az azon 
súlyos pénzügyi terhek enyhítése 
érdekében történő segítségnyújtást, 
melyek az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése közvetlen következményeként 
hárulnak a tagállamokra, célzottan és 
időben korlátozottan kell alkalmazni az 
alap eredeti céljának és természeti 
katasztrófákra való reakcióképességének 
megőrzése érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 15
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel ez az alap kivételes 
felhasználását jelenti, az alapból az azon 
súlyos pénzügyi terhek enyhítése 
érdekében történő segítségnyújtást, melyek 
az Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése közvetlen 
következményeként hárulnak a 
tagállamokra, célzottan és időben 
korlátozottan kell alkalmazni az alap 
eredeti céljának és természeti 
katasztrófákra való reakcióképességének 
megőrzése érdekében.

(5) Mivel ez az alap kivételes 
felhasználását jelenti, az alapból az azon 
súlyos pénzügyi terhek enyhítése 
érdekében történő segítségnyújtást, melyek 
az Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésének 
közvetlen előkészítése és/vagy 
megállapodás nélküli kilépése közvetlen 
következményeként hárulnak vagy 
hárulnak majd a tagállamokra, célzottan 
és időben korlátozottan kell alkalmazni az 
alap eredeti céljának és természeti 
katasztrófákra való reakcióképességének 
megőrzése érdekében.

Or. de
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Módosítás 16
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel ez az alap kivételes 
felhasználását jelenti, az alapból az azon 
súlyos pénzügyi terhek enyhítése 
érdekében történő segítségnyújtást, melyek 
az Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése közvetlen 
következményeként hárulnak a 
tagállamokra, célzottan és időben 
korlátozottan kell alkalmazni az alap 
eredeti céljának és természeti 
katasztrófákra való reakcióképességének 
megőrzése érdekében.

(5) Mivel ez az alap kivételes 
felhasználását jelenti, az alapból az azon 
súlyos pénzügyi terhek enyhítése 
érdekében történő segítségnyújtást, melyek 
az Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépését követő 
természeti katasztrófák eredményeként 
hárulnak a tagállamokra, célzottan és 
időben korlátozottan kell alkalmazni az 
alap eredeti céljának és természeti 
katasztrófákra való reakcióképességének 
megőrzése érdekében.

Or. es

Módosítás 17
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az alap e kivételes felhasználása 
céljából indokolt meghatározni a becsült 
károk azon minimális összegét, melynek 
meghaladása esetén a tagállamok 
támogatást igényelhetnek az alapból az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése miatt. 
Ezenkívül módosítani kell a 
támogathatósági szabályokat oly módon, 
hogy kiterjedjenek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése miatt 
felmerült közkiadások támogatására.

törölve

Or. en
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Módosítás 18
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az alap e kivételes felhasználása 
céljából indokolt meghatározni a becsült 
károk azon minimális összegét, melynek 
meghaladása esetén a tagállamok 
támogatást igényelhetnek az alapból az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése miatt. 
Ezenkívül módosítani kell a 
támogathatósági szabályokat oly módon, 
hogy kiterjedjenek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése miatt 
felmerült közkiadások támogatására.

törölve

Or. it

Módosítás 19
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az alap e kivételes felhasználása 
céljából indokolt meghatározni a becsült 
károk azon minimális összegét, melynek 
meghaladása esetén a tagállamok 
támogatást igényelhetnek az alapból az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése miatt. 
Ezenkívül módosítani kell a 
támogathatósági szabályokat oly módon, 
hogy kiterjedjenek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése miatt 
felmerült közkiadások támogatására.

(6) Az alap e kivételes felhasználása 
céljából indokolt meghatározni a becsült 
károk azon minimális összegét, melynek 
meghaladása esetén a tagállamok 
támogatást igényelhetnek az alapból az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépését követően. 
Ezenkívül módosítani kell a 
támogathatósági szabályokat oly módon, 
hogy kiterjedjenek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli, természeti 
katasztrófának minősülő körülmények 
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közötti kilépése miatt felmerült 
közkiadások támogatására.

Or. es

Módosítás 20
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamokkal szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében az 
alapból biztosított pénzügyi hozzájárulás 
iránti kérelmek benyújtása tekintetében 
egyetlen, valamennyi tagállamra 
alkalmazandó határidőt kell 
megállapítani, és rögzíteni kell, hogy a 
kérelmeket nem lehet kiterjeszteni e 
határidő után, további kiadások fedezése 
céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 21
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamokkal szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében az 
alapból biztosított pénzügyi hozzájárulás 
iránti kérelmek benyújtása tekintetében 
egyetlen, valamennyi tagállamra 
alkalmazandó határidőt kell 
megállapítani, és rögzíteni kell, hogy a 
kérelmeket nem lehet kiterjeszteni e 
határidő után, további kiadások fedezése 
céljából.

törölve
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Or. it

Módosítás 22
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az alap eredeti célja, a természeti 
katasztrófák esetére való rendelkezésre 
állás biztosítása érdekében költségvetési 
korlátot kell meghatározni az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépéséhez 
kapcsolódó támogatásra vonatkozóan.

törölve

Or. it

Módosítás 23
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az alap eredeti célja, a természeti 
katasztrófák esetére való rendelkezésre 
állás biztosítása érdekében költségvetési 
korlátot kell meghatározni az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépéséhez 
kapcsolódó támogatásra vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az alap eredeti célja, a természeti 
katasztrófák esetére való rendelkezésre 
állás biztosítása érdekében költségvetési 
korlátot kell meghatározni az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépéséhez 
kapcsolódó támogatásra vonatkozóan.

(8) Tekintettel arra, hogy ésszerű 
költségvetést kell biztosítani annak 
érdekében, hogy az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja természeti 
katasztrófák esetén továbbra is 
rendelkezésre álljon, további kiegészítő 
eszközöket kell a tagállamok és a régiók 
rendelkezésére bocsátani annak 
elősegítése céljából, hogy – például az 
EGAA vagy más ad hoc pénzügyi 
eszközök révén – korlátozzák az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, esetleges 
megállapodás nélküli kilépésének hatását.

Or. en

Módosítás 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az alap eredeti célja, a természeti 
katasztrófák esetére való rendelkezésre 
állás biztosítása érdekében költségvetési 
korlátot kell meghatározni az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépéséhez 
kapcsolódó támogatásra vonatkozóan.

(8) Az alap eredeti célja, a természeti 
katasztrófák esetére való rendelkezésre 
állás biztosítása érdekében költségvetési 
korlátot kell meghatározni az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépéséhez 
kapcsolódó támogatásra vonatkozóan. A 
Bizottságnak egyértelmű kritériumokat 
kell bevezetnie a támogatásra való 
jogosultság tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a felmerült kiadások összege ne 
legyen jelentős hatással az alap által az 
eredeti intézkedésekre elkülönített 
költségvetésre.

Or. ro

Módosítás 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az alap eredeti célja, a természeti 
katasztrófák esetére való rendelkezésre 
állás biztosítása érdekében költségvetési 
korlátot kell meghatározni az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépéséhez 
kapcsolódó támogatásra vonatkozóan.

(8) Az Európai Unió Szolidaritási 
Alapja és az EGAA eredeti céljaik esetére 
való rendelkezésre állásának biztosítása 
érdekében költségvetési korlátot kell 
meghatározni az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépéséhez kapcsolódó támogatásra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 27
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi 
terhek enyhítése érdekében történő 
segítségnyújtásra, melyek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése 
következményeként hárulnak a 
tagállamokra, ugyanazon szabályokat kell 
alkalmazni a végrehajtás, a nyomon 
követés, a jelentéstétel, valamint az 
ellenőrzés és az audit tekintetében, mint 
amelyek az alap bármely más 
beavatkozására alkalmazandók. Ezen 
túlmenően, tekintettel a potenciálisan 
támogatható közkiadások széles körére, 
fontos annak biztosítása, hogy az uniós 
jog egyéb rendelkezéseit, különösen az 
állami támogatásra vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartsák.

törölve

Or. it
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Módosítás 28
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi 
terhek enyhítése érdekében történő 
segítségnyújtásra, melyek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése 
következményeként hárulnak a 
tagállamokra, ugyanazon szabályokat kell 
alkalmazni a végrehajtás, a nyomon 
követés, a jelentéstétel, valamint az 
ellenőrzés és az audit tekintetében, mint 
amelyek az alap bármely más 
beavatkozására alkalmazandók. Ezen 
túlmenően, tekintettel a potenciálisan 
támogatható közkiadások széles körére, 
fontos annak biztosítása, hogy az uniós 
jog egyéb rendelkezéseit, különösen az 
állami támogatásra vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartsák.

törölve

Or. en

Módosítás 29
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi 
terhek enyhítése érdekében történő 
segítségnyújtásra, melyek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése 
következményeként hárulnak a 
tagállamokra, ugyanazon szabályokat kell 
alkalmazni a végrehajtás, a nyomon 
követés, a jelentéstétel, valamint az 
ellenőrzés és az audit tekintetében, mint 

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi 
terhek enyhítése érdekében történő 
segítségnyújtásra, melyek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésének 
közvetlen előkészítése és/vagy 
megállapodás nélküli kilépése 
következményeként hárulnak vagy 
hárulnak majd a tagállamokra, ugyanazon 
szabályokat kell alkalmazni a végrehajtás, 
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amelyek az alap bármely más 
beavatkozására alkalmazandók. Ezen 
túlmenően, tekintettel a potenciálisan 
támogatható közkiadások széles körére, 
fontos annak biztosítása, hogy az uniós jog 
egyéb rendelkezéseit, különösen az állami 
támogatásra vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartsák.

a nyomon követés, a jelentéstétel, valamint 
az ellenőrzés és az audit tekintetében, mint 
amelyek az alap bármely más 
beavatkozására alkalmazandók. Ezen 
túlmenően, tekintettel a potenciálisan 
támogatható közkiadások széles körére, 
fontos annak biztosítása, hogy az uniós jog 
egyéb rendelkezéseit, különösen az állami 
támogatásra vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartsák.

Or. de

Módosítás 30
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi 
terhek enyhítése érdekében történő 
segítségnyújtásra, melyek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése 
következményeként hárulnak a 
tagállamokra, ugyanazon szabályokat kell 
alkalmazni a végrehajtás, a nyomon 
követés, a jelentéstétel, valamint az 
ellenőrzés és az audit tekintetében, mint 
amelyek az alap bármely más 
beavatkozására alkalmazandók. Ezen 
túlmenően, tekintettel a potenciálisan 
támogatható közkiadások széles körére, 
fontos annak biztosítása, hogy az uniós jog 
egyéb rendelkezéseit, különösen az állami 
támogatásra vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartsák.

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi 
terhek enyhítése érdekében történő 
segítségnyújtásra, melyek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépését követően 
hárulnak a tagállamokra, ugyanazon 
szabályokat kell alkalmazni a végrehajtás, 
a nyomon követés, a jelentéstétel, valamint 
az ellenőrzés és az audit tekintetében, mint 
amelyek az alap bármely más 
beavatkozására alkalmazandók. Ezen 
túlmenően, tekintettel a potenciálisan 
támogatható közkiadások széles körére, 
fontos annak biztosítása, hogy az uniós jog 
egyéb rendelkezéseit, különösen az állami 
támogatásra vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartsák.

Or. es

Módosítás 31
Andrea Cozzolino



PE641.404v01-00 20/51 AM\1190155HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság számára lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy gyorsan 
dönthessen konkrét pénzügyi források 
ráfordításáról, illetve azok minél gyorsabb 
mobilizálásáról. Ezért meg kell erősíteni 
az előlegfizetésre vonatkozó meglévő 
rendelkezéseket az összegek növelésével.

törölve

Or. it

Módosítás 32
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ennek a rendeletnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon sürgősséggel hatályba kell 
lépnie, és az azt követő naptól kell 
alkalmazni, amelytől az EUSZ 50. 
cikkének (3) bekezdése értelmében a 
Szerződések többé nem alkalmazhatók az 
Egyesült Királyságra, kivéve, ha ezen 
időpontig hatályba lép az Egyesült 
Királysággal kötött, a kilépésről 
rendelkező megállapodás.

törölve

Or. it

Módosítás 33
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(11) Ennek a rendeletnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon sürgősséggel hatályba kell 
lépnie, és az azt követő naptól kell 
alkalmazni, amelytől az EUSZ 50. 
cikkének (3) bekezdése értelmében a 
Szerződések többé nem alkalmazhatók az 
Egyesült Királyságra, kivéve, ha ezen 
időpontig hatályba lép az Egyesült 
Királysággal kötött, a kilépésről 
rendelkező megállapodás.

törölve

Or. en

Módosítás 34
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az Alap működésbe lépjen, amint a 
tagállam az Egyesült Királyság Európai 
Unióból való, az EUSZ 50. cikkének (2) 
bekezdése szerinti megállapodás nélküli 
kilépésének közvetlen következményeként 
súlyos pénzügyi terhekkel szembesül – 
még akkor is, ha ez e rendelet 
hatálybalépése előtti időpontra esik – a 
vonatkozó rendelkezéseknek visszaható 
hatállyal kell bírniuk.

Or. fr

Indokolás

Külön meg kell indokolni a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a 3. cikk a) pontja (3) 
bekezdésének módosításából fakadó, visszamenőleges hatályú alkalmazását (lásd a 53. 
módosítást).

Módosítás 35
Andrea Cozzolino
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 2012/2002/EK rendeletet ezért 
ennek megfelelően módosítani kell,

törölve

Or. it

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 2012/2002/EK rendeletet ezért 
ennek megfelelően módosítani kell,

(12) Az 2012/2002/EK rendeletet és az 
1309/2013/EU rendeletet ennek 
megfelelően módosítani kell,

Or. en

Módosítás 37
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
2012/2002/EK rendelet
1, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az EUSZA alkalmazási körét nem szabad kiterjeszteni az Egyesült Királyság EU-ból való 
rendezetlen kilépése által potenciálisan okozott helyzetekre.
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Módosítás 38
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2012/2002/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat, valamint azokat a 
helyzeteket foglalja magában, melyekben 
súlyos pénzügyi terhek hárulnak egy 
tagállamra az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése közvetlen következményeként.

E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés magában foglalja a 
természeti katasztrófákat azokban az 
esetekben, amikor a természeti katasztrófa 
által sújtott tagállam az Egyesült 
Királyság Unióból való, megállapodás 
nélküli kilépése miatt különösen 
kiszolgáltatott, valamint azokat a 
helyzeteket, melyekben súlyos pénzügyi 
terhek hárulnak egy tagállamra az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése közvetlen 
következményeként.

Or. es

Módosítás 39
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2012/2002/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat, valamint azokat a 
helyzeteket foglalja magában, melyekben 
súlyos pénzügyi terhek hárulnak egy 
tagállamra az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése közvetlen következményeként.

E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat foglalja magában.

Or. fr
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Indokolás

E rendelkezések alkalmazása esetére az alap igénybevételére való jogosultság feltételeit 
teljesen egyértelművé kell tenni. Az EU Szolidaritási Alapja csak természeti katasztrófák 
esetén vehető igénybe. Ha az EU megteheti, hogy összemossa a természeti katasztrófákat a 
pénzügyi problémákkal vagy válságokkal, semmi nem állhatja útját annak, hogy az alap 
alkalmazási körét később kiterjesszék az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésén kívüli 
egyéb problémákra is.

Módosítás 40
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2012/2002/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat, valamint azokat a 
helyzeteket foglalja magában, melyekben 
súlyos pénzügyi terhek hárulnak egy 
tagállamra az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése közvetlen következményeként.”

„E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat foglalja magában.”

Or. it

Módosítás 41
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2012/2002/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat, valamint azokat a 
helyzeteket foglalja magában, melyekben 
súlyos pénzügyi terhek hárulnak egy 
tagállamra az Egyesült Királyságnak az 

E rendelet alkalmazásában a 2014 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos kiadások 
vonatkozásában a »jelentős katasztrófa« 
kifejezés a természeti katasztrófákat, 
valamint azokat a helyzeteket foglalja 
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Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése közvetlen következményeként.

magában, melyekben súlyos pénzügyi 
terhek hárulnak egy tagállamra az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése közvetlen 
következményeként.

Or. en

Módosítás 42
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2012/2002/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat, valamint azokat a 
helyzeteket foglalja magában, melyekben 
súlyos pénzügyi terhek hárulnak egy 
tagállamra az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése közvetlen következményeként.”

„E rendelet alkalmazásában a »jelentős 
katasztrófa« kifejezés a természeti 
katasztrófákat, valamint a kilépés dátuma 
és 2020. december 31. közötti időszakban 
kivételesen azokat a helyzeteket foglalja 
magában, melyekben súlyos pénzügyi 
terhek hárulnak egy tagállamra az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépése közvetlen 
következményeként.”

Or. it

Módosítás 43
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a, 3 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it
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Módosítás 44
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely tagállam kérelmére 
támogatás nyújtható az alapból abban az 
esetben is, ha az adott tagállamra az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, az 
EUSZ 50. cikke (2) bekezdése szerinti 
megállapodás nélküli kilépése (a 
továbbiakban: megállapodás nélküli 
kilépés) közvetlen következményeként 
hárulnak súlyos pénzügyi terhek. Az 
alapból pénzügyi hozzájárulás 
formájában biztosítják a támogatást.

törölve

Or. es

Módosítás 45
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely tagállam kérelmére 
támogatás nyújtható az alapból abban az 
esetben is, ha az adott tagállamra az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, az 
EUSZ 50. cikke (2) bekezdése szerinti 
megállapodás nélküli kilépése (a 
továbbiakban: megállapodás nélküli 
kilépés) közvetlen következményeként 
hárulnak súlyos pénzügyi terhek. Az 
alapból pénzügyi hozzájárulás 
formájában biztosítják a támogatást.

törölve
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Or. it

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely tagállam kérelmére 
támogatás nyújtható az alapból abban az 
esetben is, ha az adott tagállamra az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való, az 
EUSZ 50. cikke (2) bekezdése szerinti 
megállapodás nélküli kilépése (a 
továbbiakban: megállapodás nélküli 
kilépés) közvetlen következményeként 
hárulnak súlyos pénzügyi terhek. Az 
alapból pénzügyi hozzájárulás formájában 
biztosítják a támogatást.

(1) Valamely tagállam kérelmére 
támogatás nyújtható az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjából abban az esetben 
is, ha az adott tagállamra az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, az EUSZ 
50. cikke (2) bekezdése szerinti 
megállapodás nélküli kilépése (a 
továbbiakban: megállapodás nélküli 
kilépés) közvetlen következményeként 
hárulnak súlyos pénzügyi terhek. Az 
alapból pénzügyi hozzájárulás formájában 
biztosítják a támogatást.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 47
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló 
előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as 
évben az alapból történő beavatkozásokra 
rendelkezésre álló maximális összeg felére 
kell korlátozni.

törölve

Or. it
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Módosítás 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló 
előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as 
évben az alapból történő beavatkozásokra 
rendelkezésre álló maximális összeg felére 
kell korlátozni.

(2) A kizárólag erre a célra 
rendelkezésre álló előirányzatokat a 2019-
es és a 2020-as évben az alapból történő 
beavatkozásokra rendelkezésre álló 
maximális összeg 5%-ra kell korlátozni.

Or. en

Módosítás 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló 
előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as 
évben az alapból történő beavatkozásokra 
rendelkezésre álló maximális összeg felére 
kell korlátozni.

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló 
előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as 
évben az alapból történő beavatkozásokra 
rendelkezésre álló maximális összeg 30%-
ra kell korlátozni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az EUSZA eredeti céljával – a természeti katasztrófák esetében 
nyújtott támogatás – összhangban hatékonyan működhessen, az EUSZA éves maximális 
összegének legfeljebb 30% -a állhat rendelkezésre a brexithez nyújtott támogatás céljára. 
Minden további támogatásnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) 
vagy egyéb ad hoc pénzügyi eszközökből kell származnia.
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Módosítás 50
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló 
előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as 
évben az alapból történő beavatkozásokra 
rendelkezésre álló maximális összeg felére 
kell korlátozni.

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló 
előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as 
évben az alapból történő beavatkozásokra 
rendelkezésre álló maximális összeg 30 %-
ára kell korlátozni.

Or. it

Módosítás 51
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E támogatásnak azon kiegészítő 
közkiadások egy részét kell fedeznie, 
melyek a megállapodás nélküli kilépés 
közvetlen következményei, és amelyek a 
megállapodási nélküli kilépés időpontja és 
2020. december 31-e között merülnek fel 
(a továbbiakban: pénzügyi teher).

törölve

Or. it

Módosítás 52
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E támogatásnak azon kiegészítő 
közkiadások egy részét kell fedeznie, 
melyek a megállapodás nélküli kilépés 
közvetlen következményei, és amelyek a 
megállapodási nélküli kilépés időpontja és 
2020. december 31-e között merülnek fel 
(a továbbiakban: pénzügyi teher).

(3) E támogatásnak azon kiegészítő 
közkiadások egy részét kell fedeznie, 
melyek a megállapodás nélküli kilépés 
előkészületei és/vagy a megállapodási 
nélküli kilépés közvetlen következményei, 
és amelyek  kizárólag 2019. január 1. és 
2020. december 31. között merülnek fel (a 
továbbiakban: pénzügyi teher). 

Or. de

Módosítás 53
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E támogatásnak azon kiegészítő 
közkiadások egy részét kell fedeznie, 
melyek a megállapodás nélküli kilépés 
közvetlen következményei, és amelyek a 
megállapodási nélküli kilépés időpontja és 
2020. december 31-e között merülnek fel 
(a továbbiakban: pénzügyi teher).

(3) E támogatásnak azon kiegészítő 
közkiadások egy részét kell fedeznie, 
melyek a megállapodás nélküli kilépést 
követő természeti katasztrófák nyomán és 
kizárólag a megállapodási nélküli kilépés 
időpontja és 2020. december 31-e között 
merülnek fel (a továbbiakban: pénzügyi 
teher).

Or. es

Módosítás 54
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E támogatásnak azon kiegészítő (3) E támogatásnak azon kiegészítő 
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közkiadások egy részét kell fedeznie, 
melyek a megállapodás nélküli kilépés 
közvetlen következményei, és amelyek a 
megállapodási nélküli kilépés időpontja és 
2020. december 31-e között merülnek fel 
(a továbbiakban: pénzügyi teher).

közkiadások egy részét kell fedeznie, 
melyek a megállapodás nélküli kilépés 
közvetlen következményei, és amelyek 
kizárólag 2018. július 19. és 
2020. december 31-e között merülnek fel 
(a továbbiakban: pénzügyi teher).

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 55
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Csak olyan esetekben nyújtható 
támogatás, amelyekre az Unió és az 
Egyesült Királyság közötti kilépési 
megállapodás vonatkozott volna.

Or. en

Módosítás 56
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azon tagállamok jogosultak az e 
cikk szerinti támogatás kérelmezésére, 
amelyekben a pénzügyi teher becsült 
értéke 2011. évi árakon számolva 
meghaladja az 1 500 000 000 EUR-t, vagy 
több mint az adott állam GNI-jének 
0,3 %-a.

törölve

Or. it

Módosítás 57
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azon tagállamok jogosultak az e 
cikk szerinti támogatás kérelmezésére, 
amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 
2011. évi árakon számolva meghaladja az 
1 500 000 000 EUR-t, vagy több mint az 
adott állam GNI-jének 0,3 %-a.

(4) Azon tagállamok jogosultak az e 
cikk szerinti támogatás kérelmezésére, 
amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 
2011. évi árakon számolva meghaladja az 
1 500 000 000 EUR-t, vagy több mint az 
adott állam GNI-jének 0,3 %-a, és a 
gazdaság egy adott ágazatában megszűnt 
a munkahelyek 2%-a.

Or. fr

Indokolás

Ezt az uniós finanszírozást az Egyesült Királyság Unióból való kilépése által közvetlenül 
veszélyeztetett munkahelyek  megmentése érdekében kell felhasználni. Ha az egyetlen 
kritérium a pénzügyi veszteség, ez a finanszírozás valószínűleg a pénzügyi szektorra 
korlátozódik, amelynek ingadozásai – bármily jelentősek is legyenek – csak a reálgazdaság 
kis hányadát érintik. A munkahelyek megszűnése tényezőjének hozzáadása azt is biztosítja, 
hogy ezt a finanszírozást inkább egyének, és ne elvont jogalanyok kapják.

Módosítás 58
Pascal Arimont
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azon tagállamok jogosultak az e 
cikk szerinti támogatás kérelmezésére, 
amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 
2011. évi árakon számolva meghaladja az 
1 500 000 000 EUR-t, vagy több mint az 
adott állam GNI-jének 0,3 %-a.

(4) Azon tagállamok jogosultak az e 
cikk szerinti támogatás kérelmezésére, 
amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 
2011. évi árakon számolva meghaladja a 
250 000 000 EUR-t, vagy több mint az 
adott állam GNI-jének 0,05 %-a.

Or. de

Módosítás 59
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azon tagállamok jogosultak az e 
cikk szerinti támogatás kérelmezésére, 
amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 
2011. évi árakon számolva meghaladja az 
1 500 000 000 EUR-t, vagy több mint az 
adott állam GNI-jének 0,3 %-a.

(4) Azon tagállamok jogosultak az e 
cikk szerinti támogatás kérelmezésére, 
amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 
2011. évi árakon számolva meghaladja a 
150 000 000 EUR-t, vagy több mint az 
adott állam GNI-jének 0,3 %-a.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt küszöbértékeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy a 
megállapodás nélküli brexit által leginkább érintett tagállamok jogosultak legyenek az 
EUSZA-ra, ezáltal biztosítva a tagállamok közötti szolidaritást.

Módosítás 60
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk alkalmazásában csak 
tagállamok kérelmezhetnek támogatást az 
alapból.

törölve

Or. it

Módosítás 61
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott 
támogatás csak azt a pénzügyi terhet 
fedezheti, melyet egy tagállam annak 
következtében visel, hogy az Uniós és az 
Egyesült Királyság között nem jött létre 
megállapodás. A támogatást többek között 
a megállapodás nélküli kilépés által 
érintett vállalkozások támogatására 
(például az ilyen vállalkozásokat megcélzó 
állami támogatási intézkedésekre és 
kapcsolódó beavatkozásokra), a meglévő 
foglalkoztatási szint fenntartására, 
valamint a határ-, vámügyi, egészségügyi 
és növényegészségügyi ellenőrzések 
biztosítására (például kiegészítő 
személyzetre és infrastruktúrára) lehet 
felhasználni. 

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott 
támogatás csak azt a pénzügyi terhet 
fedezheti, melyet egy tagállam annak 
következtében visel, hogy az Uniós és az 
Egyesült Királyság között nem jött létre 
megállapodás.

Or. es

Módosítás 62
Raffaele Fitto
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott 
támogatás csak azt a pénzügyi terhet 
fedezheti, melyet egy tagállam annak 
következtében visel, hogy az Uniós és az 
Egyesült Királyság között nem jött létre 
megállapodás. A támogatást többek között 
a megállapodás nélküli kilépés által érintett 
vállalkozások támogatására (például az 
ilyen vállalkozásokat megcélzó állami 
támogatási intézkedésekre és kapcsolódó 
beavatkozásokra), a meglévő 
foglalkoztatási szint fenntartására, valamint 
a határ-, vámügyi, egészségügyi és 
növényegészségügyi ellenőrzések 
biztosítására (például kiegészítő 
személyzetre és infrastruktúrára) lehet 
felhasználni.

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott 
támogatás csak azt a pénzügyi terhet 
fedezheti, melyet egy tagállam annak 
következtében visel, hogy az Uniós és az 
Egyesült Királyság között nem jött létre 
megállapodás. A támogatást többek között 
a megállapodás nélküli kilépés által érintett 
vállalkozások támogatására (például az 
ilyen vállalkozásokat megcélzó állami 
támogatási intézkedésekre és kapcsolódó 
beavatkozásokra), a meglévő 
foglalkoztatási szint fenntartására, valamint 
a határ-, vámügyi, egészségügyi és 
növényegészségügyi ellenőrzések 
biztosítására (például kiegészítő 
személyzetre és infrastruktúrára), továbbá 
a harmadik országok által alkalmazott 
vámtarifa-emeléssel kapcsolatos 
problémák kezelésére lehet felhasználni.

Or. it

Módosítás 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott 
támogatás csak azt a pénzügyi terhet 
fedezheti, melyet egy tagállam annak 
következtében visel, hogy az Uniós és az 
Egyesült Királyság között nem jött létre 
megállapodás. A támogatást többek között 
a megállapodás nélküli kilépés által érintett 
vállalkozások támogatására (például az 

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott 
támogatás csak azt a pénzügyi terhet 
fedezheti, melyet egy tagállam annak 
következtében visel, hogy az Uniós és az 
Egyesült Királyság között nem jött létre 
megállapodás. A támogatást többek között 
a megállapodás nélküli kilépés által érintett 
vállalkozások és munkavállalók 
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ilyen vállalkozásokat megcélzó állami 
támogatási intézkedésekre és kapcsolódó 
beavatkozásokra), a meglévő 
foglalkoztatási szint fenntartására, valamint 
a határ-, vámügyi, egészségügyi és 
növényegészségügyi ellenőrzések 
biztosítására (például kiegészítő 
személyzetre és infrastruktúrára) lehet 
felhasználni.

támogatására (például az ilyen 
vállalkozásokat megcélzó állami 
támogatási intézkedésekre és kapcsolódó 
beavatkozásokra), a meglévő 
foglalkoztatási szint fenntartására, valamint 
a határ-, vámügyi, egészségügyi és 
növényegészségügyi ellenőrzések 
biztosítására (például kiegészítő 
személyzetre és infrastruktúrára) lehet 
felhasználni.

Or. ro

Módosítás 64
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3a. cikk alapján nyújtott 
támogatást csak az érintett tagállam azon 
régióiban szabad felhasználni, amelyeket 
a leginkább érint az Egyesült Királyság 
Unióból való, megállapodás nélküli 
kilépése.

Or. en

Módosítás 65
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 b cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamoknak megfelelő és 
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kiegyensúlyozott intézkedéseket kell 
biztosítaniuk a leginkább érintett régióik 
szükségleteinek megfelelően.

Or. en

Módosítás 66
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2012/2002/EK rendelet
3 b cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap keretében 
finanszírozható kiadások nem 
finanszírozhatók e rendelet alapján.

Or. en

Módosítás 67
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Módosítás 68
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
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4a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it

Módosítás 69
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk törölve

Or. it

Módosítás 70
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai az alapból nyújtandó, a 3a. cikk 
szerinti pénzügyi hozzájárulást egy 
alkalommal kérelmezhetik a Bizottságtól, 
legkésőbb 2020. április 30-ig. A 
kérelemben legalább az adott tagállam 
pénzügyi terheire vonatkozó valamennyi 
lényeges információt meg kell adni. A 
kérelemben be kell mutatni a 
megállapodás nélküli kilépésre válaszul 
adott állami intézkedéseket, meghatározva 
azok 2020. december 31-ig felmerülő 
nettó költségeit és azokat az okokat, 
amelyek miatt felkészülési intézkedésekkel 

törölve
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sem lehetett volna elkerülni őket. A 
kérelemnek a megállapodás nélküli 
kilépéssel való közvetlen ok-okozati 
viszonyt alátámasztó indokolást is 
tartalmaznia kell.

Or. it

Módosítás 71
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai az alapból nyújtandó, a 3a. cikk 
szerinti pénzügyi hozzájárulást egy 
alkalommal kérelmezhetik a Bizottságtól, 
legkésőbb 2020. április 30-ig.  A 
kérelemben legalább az adott tagállam 
pénzügyi terheire vonatkozó valamennyi 
lényeges információt meg kell adni. A 
kérelemben be kell mutatni a megállapodás 
nélküli kilépésre válaszul adott állami 
intézkedéseket, meghatározva azok 
2020. december 31-ig felmerülő nettó 
költségeit és azokat az okokat, amelyek 
miatt felkészülési intézkedésekkel sem 
lehetett volna elkerülni őket. A 
kérelemnek a megállapodás nélküli 
kilépéssel való közvetlen ok-okozati 
viszonyt alátámasztó indokolást is 
tartalmaznia kell.

(1) A tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai az alapból nyújtandó, a 3a. cikk 
szerinti pénzügyi hozzájárulást egy 
alkalommal kérelmezhetik a Bizottságtól, 
legkésőbb 2020. június 30-ig. A 
kérelemben legalább az adott tagállam 
pénzügyi terheire vonatkozó valamennyi 
lényeges információt meg kell adni. A 
kérelemben be kell mutatni a megállapodás 
nélküli kilépés előkészületeként és/vagy a 
kilépésre válaszul adott állami 
intézkedéseket, meghatározva azok 
2020. december 31-ig felmerülő nettó 
költségeit. A kérelemnek a megállapodás 
nélküli kilépéssel való közvetlen ok-
okozati viszonyt alátámasztó indokolást is 
tartalmaznia kell.

Or. de

Módosítás 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont



PE641.404v01-00 40/51 AM\1190155HU.docx

HU

2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai az alapból nyújtandó, a 3a. cikk 
szerinti pénzügyi hozzájárulást egy 
alkalommal kérelmezhetik a Bizottságtól, 
legkésőbb 2020. április 30-ig. A 
kérelemben legalább az adott tagállam 
pénzügyi terheire vonatkozó valamennyi 
lényeges információt meg kell adni. A 
kérelemben be kell mutatni a megállapodás 
nélküli kilépésre válaszul adott állami 
intézkedéseket, meghatározva azok 
2020. december 31-ig felmerülő nettó 
költségeit és azokat az okokat, amelyek 
miatt felkészülési intézkedésekkel sem 
lehetett volna elkerülni őket. A kérelemnek 
a megállapodás nélküli kilépéssel való 
közvetlen ok-okozati viszonyt alátámasztó 
indokolást is tartalmaznia kell.

(1) A tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai az alapból nyújtandó, a 3a. cikk 
szerinti pénzügyi hozzájárulást egy 
alkalommal kérelmezhetik a Bizottságtól, 
legkésőbb 2020. április 30-ig. A 
kérelemben legalább a tagállamokra 
gyakorolt hatások és az adott tagállam 
pénzügyi terheire vonatkozó valamennyi 
lényeges információt meg kell adni. A 
kérelemben be kell mutatni a megállapodás 
nélküli kilépésre válaszul adott állami 
intézkedéseket, meghatározva azok 
2020. december 31-ig felmerülő nettó 
költségeit és azokat az okokat, amelyek 
miatt felkészülési intézkedésekkel sem 
lehetett volna elkerülni őket. A kérelemnek 
a megállapodás nélküli kilépéssel való 
közvetlen ok-okozati viszonyt alátámasztó 
indokolást is tartalmaznia kell.

Or. ro

Módosítás 73
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság iránymutatást készít az 
alaphoz való hatékony hozzáférésről és az 
alap hatékony végrehajtásáról. Az 
iránymutatásnak részletes információkat 
kell tartalmaznia a kérelem 
összeállításáról és a Bizottságnak 
benyújtandó információkról, beleértve a 
pénzügyi teherrel kapcsolatban 
benyújtandó bizonyítékokat is. Az 
iránymutatást a Bizottság érintett 

törölve
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főigazgatóságainak weboldalán közzé kell 
tenni, és a Bizottság biztosítja annak a 
tagállamok körében történő, szélesebb 
körű terjesztését.

Or. it

Módosítás 74
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság iránymutatást készít az 
alaphoz való hatékony hozzáférésről és az 
alap hatékony végrehajtásáról. Az 
iránymutatásnak részletes információkat 
kell tartalmaznia a kérelem összeállításáról 
és a Bizottságnak benyújtandó 
információkról, beleértve a pénzügyi 
teherrel kapcsolatban benyújtandó 
bizonyítékokat is. Az iránymutatást a 
Bizottság érintett főigazgatóságainak 
weboldalán közzé kell tenni, és a Bizottság 
biztosítja annak a tagállamok körében 
történő, szélesebb körű terjesztését.

(2) A Bizottság legkésőbb 2019. 
december 31-ig iránymutatást készít az 
alaphoz való hatékony hozzáférésről és az 
alap hatékony végrehajtásáról. Az 
iránymutatásnak részletes információkat 
kell tartalmaznia a kérelem összeállításáról 
és a Bizottságnak benyújtandó 
információkról, beleértve a pénzügyi 
teherrel kapcsolatban benyújtandó 
bizonyítékokat is. Az iránymutatást a 
Bizottság érintett főigazgatóságainak 
weboldalán közzé kell tenni, és a Bizottság 
biztosítja annak a tagállamok körében 
történő, szélesebb körű terjesztését.

Or. en

Módosítás 75
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. április 30-a után az (1) és a törölve
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(2) bekezdésben említett információk 
alapján a Bizottság minden beérkezett 
kérelem tekintetében elbírálja, hogy 
teljesülnek-e az alap igénybevételének 
feltételei az egyes esetekben, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források 
keretei között meghatározza az alapból 
nyújtandó lehetséges pénzügyi 
hozzájárulás mértékét.

Or. it

Módosítás 76
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. április 30-a után az (1) és a 
(2) bekezdésben említett információk 
alapján a Bizottság minden beérkezett 
kérelem tekintetében elbírálja, hogy 
teljesülnek-e az alap igénybevételének 
feltételei az egyes esetekben, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források 
keretei között meghatározza az alapból 
nyújtandó lehetséges pénzügyi 
hozzájárulás mértékét.

(3) 2020. június 30-a után az (1) és a 
(2) bekezdésben említett információk 
alapján a Bizottság minden beérkezett 
kérelem tekintetében elbírálja, hogy 
teljesülnek-e az alap igénybevételének 
feltételei az egyes esetekben, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források 
keretei között meghatározza az alapból 
nyújtandó lehetséges pénzügyi 
hozzájárulás mértékét.

Or. de

Módosítás 77
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1190155HU.docx 43/51 PE641.404v01-00

HU

(4) Az alapból a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő tagállamokat 
kell támogatni, figyelembe véve a 3a. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott 
küszöbértékeket, a tagállamokra háruló 
pénzügyi teher legfeljebb 5 %-áig és a 
rendelkezésre álló költségvetés keretein 
belül. Amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetési források nem bizonyulnak 
elegendőnek, a támogatási mértéket 
arányosan csökkenteni kell.

törölve

Or. it

Módosítás 78
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alapból a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő tagállamokat 
kell támogatni, figyelembe véve a 3a. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott 
küszöbértékeket, a tagállamokra háruló 
pénzügyi teher legfeljebb 5 %-áig és a 
rendelkezésre álló költségvetés keretein 
belül. Amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetési források nem bizonyulnak 
elegendőnek, a támogatási mértéket 
arányosan csökkenteni kell.

(4) Az alapból a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő tagállamokat 
kell támogatni, figyelembe véve a 3a. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott 
küszöbértékeket, a tagállamokra háruló 
pénzügyi teher legfeljebb 10%-áig és a 
rendelkezésre álló költségvetés keretein 
belül. Amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetési források nem bizonyulnak 
elegendőnek, a támogatási mértéket 
arányosan csökkenteni kell.

Or. de

Módosítás 79
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alapból a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő tagállamokat 
kell támogatni, figyelembe véve a 3a. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott 
küszöbértékeket, a tagállamokra háruló 
pénzügyi teher legfeljebb 5 %-áig és a 
rendelkezésre álló költségvetés keretein 
belül. Amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetési források nem bizonyulnak 
elegendőnek, a támogatási mértéket 
arányosan csökkenteni kell.

(4) Az alapból a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő tagállamokat 
kell támogatni, figyelembe véve a 3a. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott 
küszöbértékeket, a tagállamokra háruló 
pénzügyi teher legfeljebb 20%-áig és a 
rendelkezésre álló költségvetés keretein 
belül. Amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetési források nem bizonyulnak 
elegendőnek, a támogatási mértéket 
arányosan csökkenteni kell.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt küszöbértékeket növelni kell annak érdekében, hogy a 
megállapodás nélküli brexit által leginkább érintett tagállamok jogosultak legyenek az 
EUSZA-ból nyújtott támogatásra. A túlságosan alacsony küszöbérték nem ösztönzi az EUSZA 
igénybevételét.

Módosítás 80
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az alap igénybevételére vonatkozó 
döntést az Európai Parlament és a Tanács 
együttesen hozza meg, a lehető 
legrövidebb időn belül azt követően, hogy 
a Bizottság benyújtotta a javaslatot. Mind a 
Bizottság, mind az Európai Parlament és a 
Tanács arra törekszik, hogy a lehető 
legrövidebbre csökkentse az alap 
igénybevételéhez szükséges időt.

(6) Az alap igénybevételére vonatkozó 
döntést az Európai Parlament és a Tanács 
együttesen hozza meg, a lehető 
legrövidebb időn belül azt követően, hogy 
a Bizottság benyújtotta a javaslatot. Mind a 
Bizottság, mind az Európai Parlament és a 
Tanács arra törekszik, hogy a lehető 
legrövidebbre csökkentse az alap 
igénybevételéhez szükséges időt, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül egy a vészhelyzet 
kezelésére szolgáló céleszközre tesz 
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javaslatot.

Or. it

Módosítás 81
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Módosítás 82
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2012/2002/EK rendelet
4 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előleg összege nem haladhatja 
meg a pénzügyi hozzájárulás várt 
összegének 25 %-át, és egyetlen esetben 
sem haladhatja meg a 100 000 000 EUR-t. 
A pénzügyi hozzájárulás végleges 
összegének megállapítását követően a 
Bizottság figyelembe veszi az előleg 
összegét a pénzügyi hozzájárulás 
egyenlegének kifizetését megelőzően. A 
Bizottság visszafizetteti a jogosulatlanul 
kifizetett előlegeket.

(3) Az előleg összege nem haladhatja 
meg a pénzügyi hozzájárulás várt 
összegének 25 %-át, és egyetlen esetben 
sem haladhatja meg a 100 000 000 EUR-t. 
A pénzügyi hozzájárulás végleges 
összegének megállapítását követően a 
Bizottság figyelembe veszi az előleg 
összegét a pénzügyi hozzájárulás 
egyenlegének kifizetését megelőzően. A 
Bizottság visszafizetteti a jogosulatlanul 
kifizetett előlegeket. Az előleg összege 
nem haladhatja meg a várható pénzügyi 
hozzájárulás összegének 10% -át abban az 
esetben, ha az alapból történő pénzügyi 
hozzájárulás iránti kérelem 
benyújtásának okát az Egyesült Királyság 
az Unióból való megállapodás nélküli 
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kilépése által okozott súlyos pénzügyi 
terhek képezik.

Or. it

Módosítás 83
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A 2012/2002/EK rendelet a 
következőképpen módosul:
A 4a. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„4a. cikk
(1) Egy tagállam előleg kifizetését kérheti, 
amikor természeti katasztrófa által okozott 
kár esetén az alapból biztosított pénzügyi 
hozzájárulás iránti kérelmét benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság előzetes 
értékelést készít arról, hogy a kérelem 
esetében teljesülnek-e a 4. cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételek, és 
ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e a 
költségvetési források. Amennyiben e 
feltételek teljesülnek és elegendő forrás áll 
rendelkezésre, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogadhat el az 
előleg odaítéléséről, és azt késedelem 
nélkül kifizetheti a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett határozat 
meghozatala előtt. Az előleg kifizetése 
nem befolyásolhatja az alap 
igénybevételéről szóló végleges döntést.
(2) Az előleg összege nem haladhatja meg 
a pénzügyi hozzájárulás várt összegének 
25 %-át, és egyetlen esetben sem 
haladhatja meg a 100 000 000 EUR-t. A 
pénzügyi hozzájárulás végleges 
összegének megállapítását követően a 
Bizottság figyelembe veszi az előleg 
összegét a pénzügyi hozzájárulás 
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egyenlegének kifizetését megelőzően. A 
Bizottság visszafizetteti a jogosulatlanul 
kifizetett előlegeket.
(3) Az Európai Unió általános 
költségvetésébe teljesítendő visszafizetést 
az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1a 101. 
cikkének megfelelően kiállított beszedési 
megbízáson feltüntetett esedékességi 
időpontig kell teljesíteni. Az esedékesség 
napja a megbízás kiadását követő második 
hónap utolsó napja.
(4) Minden olyan esetben, amikor az a 
költségvetési források időben történő 
rendelkezésre állásának biztosításához 
szükséges, a Bizottság – az egyes pénzügyi 
évekre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetének elfogadásakor – javaslatot 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak arra, hogy legfeljebb 
100 000 000 EUR összegben igénybe 
vegyék az alapot előlegkifizetések céljára, 
továbbá javaslatot tesz a megfelelő 
előirányzatoknak az Unió általános 
költségvetésébe való felvételére. A 
költségvetéssel kapcsolatos intézkedések 
tekintetében be kell tartani az 
1311/2013/EU, Euratom tanácsi 
rendelet2a 10. cikkének (1) bekezdésében 
említett összeghatárokat.”
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU, Euratom) 2018/1046 rendelete 
(2018. július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.). 
2a A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 
rendelete (2013. december 2.) a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
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pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 
884. o.).

Or. en

Indokolás

A javaslat indokolásában – amely az Abruzzo tartományban történt földrengés példáját idézi 
– részletesen szerepel, hogy  az EUSZA előlegeinek növelése alapvető fontosságú. Ezzel a 
módosítással reprodukáljuk az új 4b. cikket, amely növeli az előleg összegét, de törli az 
Egyesült Királyság kilépése esetére való hivatkozást.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
1309/2013/EU rendelet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az 1309/2013/EU rendelet a 
következőképpen módosul:
(1) A 2. cikk a b) pont után a következő 
ponttal egészül ki:
„c) munkavállalók, akik az Egyesült 
Királyságnak az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 50. cikke szerinti, az 
Unióból való megállapodás nélküli 
kilépése következtében veszítették el a 
munkájukat, és olyan önálló vállalkozók, 
akiknek a tevékenysége az említett kilépés 
miatt szűnt meg”
(2) A 3. cikk a b) pont után a következő 
ponttal egészül ki:
„c) munkavállalók vagy önálló 
vállalkozók, akiknek a tevékenysége az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való 
megállapodás nélküli kilépése 
következtében szűnt meg.”
(3) A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(2) Kisméretű munkaerőpiacok esetében 
vagy olyan kivételes esetekben, mint 
például az Egyesült Királyság az EUSZ 
50. cikke szerinti, az Unióból való 
megállapodás nélküli kilépése,  különös 
tekintettel a kkv-kat érintő esetekre, 
amennyiben a kérelmező tagállam kellő 
indoklással szolgál, az e cikk szerinti 
pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem 
akkor is elfogadható, ha az (1) bekezdés 
a) vagy b) pontjában meghatározott 
kritériumok nem teljesülnek 
maradéktalanul, ha az elbocsátások 
súlyos következménnyel járnak a 
foglalkoztatottságra és a helyi, regionális 
vagy nemzeti gazdaságra nézve. A 
kérelmező tagállam ismerteti, hogy az (1) 
bekezdés a) és b) pontjában szereplő 
támogatási kritériumok közül melyik nem 
teljesül maradéktalanul. A kivételes 
esetben nyújtott hozzájárulások aggregált 
összege nem haladhatja meg az EGAA 
éves maximális összegének 10%-át.”
(4) A 7. cikk a (4) bekezdést követően a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2. cikk c) pontjában említett 
intézkedésekre vonatkozóan rendelkezésre 
álló előirányzatok nem haladhatják meg 
az EGAA 2019. és 2020. évre vonatkozóan 
rendelkezésre álló maximális összegének 
75% -át, amelyet követően az abban 
foglalt rendkívüli intervenciós intézkedés 
véget ér. Ezen intézkedések esetében az 
EGAA igénybevétele a 7. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti 
intézkedések költségeit fedezi azon 
munkavállalók vagy önálló vállalkozók 
esetében, akik az Egyesült Királyság az 
EUSZ 50. cikke szerinti, az Unióból való 
megállapodás nélküli kilépésének dátuma 
és 2020. december 31. közötti időszakban 
közvetlenül érintettek.”

Or. en
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Indokolás

E kivételes intézkedés költségvetését – amelynek célja, hogy az Egyesült Királyságnak az EU-
ból való, megállapodás nélküli kilépését követően fedezze a tagállamokra háruló terheket – 
csak nagyon kis részben (5%) fedezheti az Európai Szolidaritási Alap.  Erre a célra 
elsődlegesen az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot kell igénybe venni.

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 2 2. cikk Hatálybalépés

Or. en

Módosítás 86
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet az azt a napot követő naptól 
alkalmazandó, amelytől az EUSZ 50. 
cikkének (3) bekezdése szerint a 
Szerződések többé nem alkalmazhatók az 
Egyesült Királyságra.

törölve

Or. en

Módosítás 87
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Mindazonáltal ez a rendelet nem 
alkalmazandó, ha egy, az Egyesült 
Királysággal az EUSZ 50. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban megkötött, a 
kilépésről rendelkező megállapodás az e 
cikk második bekezdésében említett 
időpontig hatályba lép.

törölve

Or. en


