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Pakeitimas 1
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nauja Komisijos nuostata dėl Fondo, darančio tiesioginį poveikį europiečių išlikimui per 
dramatiškus įvykius, kelia painiavą dėl ES vertybių. Ar ekonominė veikla Komisijai yra tiek 
pat svarbi, ar net svarbesnė už žmogaus gyvenimą? Tai sykiu reiškia, kad Jungtinės 
Karalystės gyventojų referendumas, taigi ir jų demokratinės valios išraiška, prilyginami 
gaivalinei nelaimei. Fondo tikslas turi būti tiksliai apibrėžtas ir jo lėšos neturi būti 
eikvojamas šiam įvykiui, kuris, be abejo, yra netikėtas, bet nekelia tiesioginės grėsmės 
žmogaus gyvybei.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų 
galima valstybėms narėms teikti finansinę 
paramą sumažinti didelei finansinei naštai, 
joms tenkančiai Jungtinei Karalystei 
išstojus iš Sąjungos be susitarimo

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 ir 
Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013, kad 
būtų galima valstybėms narėms teikti 
finansinę paramą sumažinti didelei 
finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei 
Karalystei išstojus iš Sąjungos be 
susitarimo

Or. en
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Pakeitimas 3
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų 
galima valstybėms narėms teikti finansinę 
paramą sumažinti didelei finansinei 
naštai, joms tenkančiai Jungtinei 
Karalystei išstojus iš Sąjungos be 
susitarimo

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant 
pakoreguoti išankstinių mokėjimų sumą

Or. en

Pagrindimas

Dėl išaugusio klimato kaitos sukeltų gaivalinių nelaimių skaičiaus ir kitų nelaimių, tokių kaip 
žemės drebėjimai, nenuspėjamumo, Komisijos pasiūlyme reikėtų laikytis atsargesnio požiūrio, 
kuris neturėtų visiškai pakeisti Europos Sąjungos solidarumo fondo loginio pagrindo, ir juo 
turėtų būti siekiama tik padidinti išankstinių mokėjimų sumą. Manome, kad yra kitų 
priemonių (pavyzdžiui, EGF), kurios yra tinkamesnės sprendžiant problemas, susijusias su 
netvarkingu Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos solidarumo 
fondas (toliau – Fondas) įsteigtas Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2012/20028. Fondas 
sukurtas siekiant valstybėms narėms 
nepaprastosios padėties atvejais teikti 

(1) Europos Sąjungos solidarumo 
fondas įsteigtas Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 2012/20028. Fondas sukurtas siekiant 
valstybėms narėms teikti finansinę 
paramą, reaguoti į dideles gaivalines 
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finansinę paramą , kaip konkrečią 
Europos solidarumo išraišką nelaimės 
atvejais;

nelaimes ir rodyti solidarumą su nelaimės 
ištiktais Europos regionais;

_________________ _________________
8 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, 
įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo 
fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).

8 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, 
įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo 
fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondas (EGF) 
buvo įsteigtas1a siekiant parodyti 
solidarumą su darbuotojais, atleistais dėl 
globalizacijos sukeltų esminių pasaulio 
prekybos struktūrinių pokyčių ir dėl 
finansų ir ekonomikos krizės, jis taip pat 
gali teikti paramą gavėjams mažose darbo 
rinkose arba susidarius išskirtinėms 
aplinkybėms, visų pirma pagal 
kolektyvines su mažomis ir vidutinėmis 
įmonėmis (MVĮ) susijusias paraiškas, net 
ir tuo atveju, kai atleistų darbuotojų 
skaičius yra mažesnis už įprastinę ribą, 
reikalingą EGF mobilizuoti;
_________________
1a 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).

Or. en
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Pagrindimas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas laikomas tinkamesne priemone 
siekiant padėti valstybėms narėms, nukentėjusioms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Sąjungos be susitarimo.

Pakeitimas 6
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė 
Karalystė pranešė apie savo ketinimą 
išstoti iš Sąjungos pagal Europos 
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 
50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, 
susitarusi su Jungtine Karalyste, 
vieningai nenuspręs pratęsti termino, 
Sutartys Jungtinei Karalystei nustoja būti 
taikomos nuo Susitarimo dėl išstojimo 
įsigaliojimo dienos arba, jei tokio 
susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams 
po to, kai gautas pranešimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė 
Karalystė pranešė apie savo ketinimą 
išstoti iš Sąjungos pagal Europos 
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 
50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, 
susitarusi su Jungtine Karalyste, 
vieningai nenuspręs pratęsti termino, 
Sutartys Jungtinei Karalystei nustoja būti 

Išbraukta.
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taikomos nuo Susitarimo dėl išstojimo 
įsigaliojimo dienos arba, jei tokio 
susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams 
po to, kai gautas pranešimas;

Or. it

Pakeitimas 8
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2019 m. balandžio 11 d., gavusi 
Jungtinės Karalystės prašymą, Europos 
Vadovų Taryba susitarė9 dar kartą 
pratęsti10 ES sutarties 50 straipsnio 
3 dalyje nustatytą terminą iki 2019 m. 
spalio 31 d. Jei Jungtinė Karalystė iki 
2019 m. spalio 31 d. neratifikuos 
Susitarimo dėl išstojimo11 arba 
nepaprašys trečią kartą pratęsti termino, 
dėl kurio Europos Vadovų Taryba turės 
susitarti vieningai, Jungtinė Karalystė 
išstos iš Sąjungos be susitarimo ir nuo 
2019 m. lapkričio 1 d. taps trečiąja šalimi;

Išbraukta.

_________________
9 Europos Vadovų Tarybos sprendimas 
(ES) 2019/584 (OL L 101, 2019 4 11, 
p. 1).
10 Gavusi Jungtinės Karalystės prašymą, 
2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų 
Taryba nusprendė pirmą kartą pratęsti 
terminą (Europos Vadovų Tarybos 
sprendimas (ES) 2019/476 (OL L 80I, 
2019 3 22, p. 1)).
11 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos 
atominės energijos bendrijos (OL C 144I, 
2019 4 25, p. 1).
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Or. en

Pakeitimas 9
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2019 m. balandžio 11 d., gavusi 
Jungtinės Karalystės prašymą, Europos 
Vadovų Taryba susitarė9 dar kartą 
pratęsti10 ES sutarties 50 straipsnio 
3 dalyje nustatytą terminą iki 2019 m. 
spalio 31 d. Jei Jungtinė Karalystė iki 
2019 m. spalio 31 d. neratifikuos 
Susitarimo dėl išstojimo11 arba 
nepaprašys trečią kartą pratęsti termino, 
dėl kurio Europos Vadovų Taryba turės 
susitarti vieningai, Jungtinė Karalystė 
išstos iš Sąjungos be susitarimo ir nuo 
2019 m. lapkričio 1 d. taps trečiąja šalimi;

Išbraukta.

_________________
9 Europos Vadovų Tarybos sprendimas 
(ES) 2019/584 (OL L 101, 2019 4 11, 
p. 1).
10 Gavusi Jungtinės Karalystės prašymą, 
2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų 
Taryba nusprendė pirmą kartą pratęsti 
terminą (Europos Vadovų Tarybos 
sprendimas (ES) 2019/476 (OL L 80I, 
2019 3 22, p. 1)).
11 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos 
atominės energijos bendrijos (OL C 144I, 
2019 4 25, p. 1).

Or. it

Pakeitimas 10
Rosa D'Amato
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant sušvelninti Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be 
susitarimo ekonominį poveikį ir parodyti 
solidarumą su labiausiai nukentėjusiomis 
valstybėmis narėmis šiomis išskirtinėmis 
aplinkybėmis, Reglamentas (EB) Nr. 
2012/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas, 
kad būtų padedama padengti susijusias 
viešąsias išlaidas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant sušvelninti Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be 
susitarimo ekonominį poveikį ir parodyti 
solidarumą su labiausiai nukentėjusiomis 
valstybėmis narėmis šiomis išskirtinėmis 
aplinkybėmis, Reglamentas (EB) Nr. 
2012/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas, 
kad būtų padedama padengti susijusias 
viešąsias išlaidas;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant sušvelninti Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be 
susitarimo ekonominį poveikį ir parodyti 
solidarumą su labiausiai nukentėjusiomis 
valstybėmis narėmis šiomis išskirtinėmis 
aplinkybėmis, Reglamentas (EB) 
Nr. 2012/2002 turėtų būti iš dalies 
pakeistas, kad būtų padedama padengti 
susijusias viešąsias išlaidas;

(4) siekiant sušvelninti Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be 
susitarimo ekonominį ir socialinį poveikį ir 
parodyti solidarumą su labiausiai 
nukentėjusiomis valstybėmis narėmis 
šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 turėtų 
būti iš dalies pakeistas, kad būtų padedama 
padengti susijusias viešąsias išlaidas;

Or. ro

Pakeitimas 13
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų 
panaudojimo atvejis, todėl jo parama 
siekiant sušvelninti valstybėms narėms 
tekusią didelę finansinę naštą, kurią 
tiesiogiai sukėlė Jungtinės Karalystės 
išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, 
turėtų būti tikslinga ir teikiama nustatytą 
laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo 
pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti 
į gaivalines nelaimes;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 14
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų Išbraukta.
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panaudojimo atvejis, todėl jo parama 
siekiant sušvelninti valstybėms narėms 
tekusią didelę finansinę naštą, kurią 
tiesiogiai sukėlė Jungtinės Karalystės 
išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, 
turėtų būti tikslinga ir teikiama nustatytą 
laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo 
pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti 
į gaivalines nelaimes;

Or. en

Pakeitimas 15
Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų 
panaudojimo atvejis, todėl jo parama 
siekiant sušvelninti valstybėms narėms 
tekusią didelę finansinę naštą, kurią 
tiesiogiai sukėlė Jungtinės Karalystės 
išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, turėtų 
būti tikslinga ir teikiama nustatytą 
laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo 
pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti į 
gaivalines nelaimes;

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų 
panaudojimo atvejis, todėl jo parama 
siekiant sušvelninti didelę finansinę naštą, 
kurią valstybėms narėms sukėlė arba 
sukels tiesioginis pasirengimas išstojimui 
ir (arba) tiesioginės Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos be susitarimo 
pasekmės, turėtų būti tikslinga ir teikiama 
nustatytą laikotarpį, kad būtų išsaugota 
Fondo pirminė paskirtis ir jo pajėgumai 
reaguoti į gaivalines nelaimes;

Or. de

Pakeitimas 16
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų 
panaudojimo atvejis, todėl jo parama 

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų 
panaudojimo atvejis, todėl jo parama 
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siekiant sušvelninti valstybėms narėms 
tekusią didelę finansinę naštą, kurią 
tiesiogiai sukėlė Jungtinės Karalystės 
išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, turėtų 
būti tikslinga ir teikiama nustatytą 
laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo 
pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti į 
gaivalines nelaimes;

siekiant sušvelninti valstybėms narėms 
tekusią didelę finansinę naštą, sukeltą 
gaivalinių nelaimių, po Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be 
susitarimo, turėtų būti tikslinga ir teikiama 
nustatytą laikotarpį, kad būtų išsaugota 
Fondo pirminė paskirtis ir jo pajėgumai 
reaguoti į gaivalines nelaimes;

Or. es

Pakeitimas 17
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šio išskirtinio Fondo lėšų 
panaudojimo tikslu tikslinga nustatyti 
mažiausią numatomos žalos sumą, kurią 
viršijus valstybė narė gali prašyti Fondo 
paramos dėl Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos be susitarimo. Be to, 
reikia iš dalies pakeisti atitikties 
reikalavimams taisykles ir į jas įtraukti 
paramą viešosioms išlaidoms, patirtoms 
dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Sąjungos be susitarimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šio išskirtinio Fondo lėšų 
panaudojimo tikslu tikslinga nustatyti 
mažiausią numatomos žalos sumą, kurią 

Išbraukta.
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viršijus valstybė narė gali prašyti Fondo 
paramos dėl Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos be susitarimo. Be to, 
reikia iš dalies pakeisti atitikties 
reikalavimams taisykles ir į jas įtraukti 
paramą viešosioms išlaidoms, patirtoms 
dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Sąjungos be susitarimo;

Or. it

Pakeitimas 19
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šio išskirtinio Fondo lėšų 
panaudojimo tikslu tikslinga nustatyti 
mažiausią numatomos žalos sumą, kurią 
viršijus valstybė narė gali prašyti Fondo 
paramos dėl Jungtinės Karalystės išstojimo 
iš Sąjungos be susitarimo. Be to, reikia iš 
dalies pakeisti atitikties reikalavimams 
taisykles ir į jas įtraukti paramą viešosioms 
išlaidoms, patirtoms dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be 
susitarimo;

(6) šio išskirtinio Fondo lėšų 
panaudojimo tikslu tikslinga nustatyti 
mažiausią numatomos žalos sumą, kurią 
viršijus valstybė narė gali prašyti Fondo 
paramos po Jungtinės Karalystės išstojimo 
iš Sąjungos be susitarimo. Be to, reikia iš 
dalies pakeisti atitikties reikalavimams 
taisykles ir į jas įtraukti paramą viešosioms 
išlaidoms, patirtoms dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos be 
susitarimo, kilus gaivalinei nelaimei.

Or. es

Pakeitimas 20
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad valstybėms narėms būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos, turėtų būti 
nustatytas vienas terminas, taikytinas 

Išbraukta.
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visoms valstybėms narėms, iki kurio jos 
gali pateikti paraiškas dėl Fondo 
finansinio įnašo, be galimybės papildyti 
paraišką po to termino siekiant įtraukti 
papildomų išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 21
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad valstybėms narėms būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos, turėtų būti 
nustatytas vienas terminas, taikytinas 
visoms valstybėms narėms, iki kurio jos 
gali pateikti paraiškas dėl Fondo 
finansinio įnašo, be galimybės papildyti 
paraišką po to termino siekiant įtraukti 
papildomų išlaidų;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 22
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad būtų išsaugota galimybė 
Fondo lėšas panaudoti gaivalinių 
nelaimių atveju, pagal jo pirminę paskirtį, 
turėtų būti nustatytos paramos, susijusios 
su Jungtinės Karalystės išstojimu iš 
Sąjungos be susitarimo, biudžeto ribos;

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 23
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad būtų išsaugota galimybė 
Fondo lėšas panaudoti gaivalinių 
nelaimių atveju, pagal jo pirminę paskirtį, 
turėtų būti nustatytos paramos, susijusios 
su Jungtinės Karalystės išstojimu iš 
Sąjungos be susitarimo, biudžeto ribos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad būtų išsaugota galimybė Fondo 
lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju, 
pagal jo pirminę paskirtį, turėtų būti 
nustatytos paramos, susijusios su 
Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos 
be susitarimo, biudžeto ribos;

(8) atsižvelgiant į tai, jog turi būti 
skirta pakankamai biudžeto lėšų, kad būtų 
išsaugota galimybė Europos Sąjungos 
solidarumo fondo lėšas panaudoti 
gaivalinių nelaimių atveju, valstybėms 
narėms ir regionams reikia suteikti 
galimybę naudotis kitomis papildomomis 
priemonėmis, siekiant padėti joms 
sumažinti galimo Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos be susitarimo 
poveikį, pvz., naudojant EGF ar kitas ad 
hoc finansines priemones;

Or. en

Pakeitimas 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad būtų išsaugota galimybė Fondo 
lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju, 
pagal jo pirminę paskirtį, turėtų būti 
nustatytos paramos, susijusios su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos be 
susitarimo, biudžeto ribos;

8. kad būtų išsaugota galimybė Fondo 
lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju, 
pagal jo pirminę paskirtį, turėtų būti 
nustatytos paramos, susijusios su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos be 
susitarimo, biudžeto ribos. Komisija turėtų 
nustatyti aiškius kriterijus, susijusius su 
tinkamumu paramai gauti, ir užtikrinti, 
kad patirtų išlaidų suma neturėtų didelės 
įtakos Fondo numatytam pradinių 
priemonių biudžetui;

Or. ro

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad būtų išsaugota galimybė Fondo 
lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių 
atveju, pagal jo pirminę paskirtį, turėtų būti 
nustatytos paramos, susijusios su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos be 
susitarimo, biudžeto ribos;

(8) kad būtų išsaugota galimybė 
Europos Sąjungos solidarumo fondo ir 
EGF lėšas naudoti pagal jų pirminę 
paskirtį, turėtų būti nustatytos paramos, 
susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos be susitarimo, biudžeto ribos;

Or. en

Pakeitimas 27
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei 
finansinei naštai, tenkančiai valstybėms 
narėms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo 
iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, 
turėtų būti taikomos tos pačios 
įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip 
bet kurios kitos Fondo intervencijos 
atveju. Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų 
išlaidų, kurios gali būti tinkamos 
finansuoti paramos lėšomis, įvairovę, 
svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų 
ES teisės aktų nuostatų, visų pirma 
valstybės pagalbos taisyklių;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 28
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei 
finansinei naštai, tenkančiai valstybėms 
narėms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo 
iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, 
turėtų būti taikomos tos pačios 
įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip 
bet kurios kitos Fondo intervencijos 
atveju. Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų 
išlaidų, kurios gali būti tinkamos 
finansuoti paramos lėšomis, įvairovę, 
svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų 
ES teisės aktų nuostatų, visų pirma 
valstybės pagalbos taisyklių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 29
Pascal Arimont



PE641.404v01-00 18/49 AM\1190155LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei 
finansinei naštai, tenkančiai valstybėms 
narėms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo 
iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, 
turėtų būti taikomos tos pačios 
įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip 
bet kurios kitos Fondo intervencijos atveju. 
Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, 
kurios gali būti tinkamos finansuoti 
paramos lėšomis, įvairovę, svarbu 
užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų ES teisės 
aktų nuostatų, visų pirma valstybės 
pagalbos taisyklių;

(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei 
finansinei naštai, tenkančiai arba galinčiai 
tekti valstybėms narėms tiesiogiai 
rengiantis išstojimui ir (arba) dėl 
Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos 
be susitarimo, sušvelninti, turėtų būti 
taikomos tos pačios įgyvendinimo, 
stebėsenos, ataskaitų teikimo, kontrolės ir 
audito taisyklės, kaip bet kurios kitos 
Fondo intervencijos atveju. Be to, 
atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, kurios 
gali būti tinkamos finansuoti paramos 
lėšomis, įvairovę, svarbu užtikrinti, kad 
būtų laikomasi kitų ES teisės aktų nuostatų, 
visų pirma valstybės pagalbos taisyklių;

Or. de

Pakeitimas 30
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei 
finansinei naštai, tenkančiai valstybėms 
narėms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo 
iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, 
turėtų būti taikomos tos pačios 
įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip 
bet kurios kitos Fondo intervencijos atveju. 
Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, 
kurios gali būti tinkamos finansuoti 
paramos lėšomis, įvairovę, svarbu 
užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų ES 
teisės aktų nuostatų, visų pirma valstybės 
pagalbos taisyklių;

(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei 
finansinei naštai, tenkančiai valstybėms 
narėms po Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, turėtų 
būti taikomos tos pačios įgyvendinimo, 
stebėsenos, ataskaitų teikimo, kontrolės ir 
audito taisyklės, kaip bet kurios kitos 
Fondo intervencijos atveju. Be to, 
atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, kurios 
gali būti tinkamos finansuoti paramos 
lėšomis, įvairovę, svarbu užtikrinti, kad 
būtų laikomasi kitų Sąjungos teisės aktų 
nuostatų, visų pirma valstybės pagalbos 
taisyklių;
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Or. es

Pakeitimas 31
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų galėti greitai 
priimti sprendimą skirti konkrečius 
finansinius išteklius ir juos mobilizuoti 
kuo greičiau. Todėl galiojančios nuostatos 
dėl avanso mokėjimų turėtų būti 
sustiprintos padidinant jų sumas;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 32
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šis Reglamentas turėtų įsigalioti 
skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir turėtų būti taikomas nuo dienos, 
einančios po dienos, kurią Jungtinei 
Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys 
pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, 
nebent iki tos dienos būtų įsigaliojęs su 
Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas 
dėl išstojimo;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 33
Rosa D'Amato
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šis Reglamentas turėtų įsigalioti 
skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir turėtų būti taikomas nuo dienos, 
einančios po dienos, kurią Jungtinei 
Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys 
pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, 
nebent iki tos dienos būtų įsigaliojęs su 
Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas 
dėl išstojimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34
Stéphane Bijoux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant užtikrinti, kad Fondo 
paramą būtų galima mobilizuoti nuo tos 
dienos, kai valstybės narės pradėjo patirti 
didelę finansinę naštą, tiesiogiai susijusią 
su Jungtinės Karalystės išstojimu iš 
Sąjungos be susitarimo pagal Europos 
Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį, net 
jei ta data yra ankstesnė už šio reglamento 
įsigaliojimo datą, atitinkamos nuostatos 
turėtų būti taikomos atgaline data;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų konkrečiai pagrįsti Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002 taikymą atgaline data, 
susijusį su 3a straipsnio 3 dalies pakeitimu (žr. 53 pakeitimą).

Pakeitimas 35
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Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) todėl Reglamentas (EB) Nr. 
2012/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies 
pakeistas,

Išbraukta.

Or. it

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) todėl Reglamentas (EB) 
Nr. 2012/2002 turėtų būti atitinkamai iš 
dalies pakeistas,

(12) todėl Reglamentas (EB) 
Nr. 2012/2002 ir Reglamentas 
(ES) 1309/2013 turėtų būti atitinkamai iš 
dalies pakeisti,

Or. en

Pakeitimas 37
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
1, 3a, 3b, 4a ir 4b straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Sąjungos solidarumo fondo taikymo sritis neturėtų būti išplėsta, kad apimtų ir tuos 
atvejus, kurie gali atsirasti dėl netvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES.

Pakeitimas 38
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes ir 
situacijas, kai valstybei narei tenka didelė 
finansinė našta, kurią tiesiogiai sukėlė 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos 
be susitarimo.

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes tais 
atvejais, kai valstybė narė, nukentėjusi 
nuo nelaimės, atsiduria nesaugioje 
padėtyje dėl Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos be susitarimo, ir 
situacijas, kai valstybei narei tenka didelė 
finansinė našta, kurią tiesiogiai sukėlė 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos 
be susitarimo.

Or. es

Pakeitimas 39
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes ir 
situacijas, kai valstybei narei tenka didelė 
finansinė našta, kurią tiesiogiai sukėlė 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Sąjungos be susitarimo.

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes.
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Or. fr

Pagrindimas

Norint taikyti šias nuostatas, turi būti aiškiai nustatyti tinkamumo gauti Fondo paramą 
kriterijai. Europos Sąjungos solidarumo fondo pagrindinė paskirtis – reaguoti į gaivalines 
nelaimes. Jei ES dabar pradės painioti gaivalines nelaimes su finansinėmis problemomis ar 
krizėmis, niekas vėliau nesutrukdys išplėsti šio Fondo taikymo sritį, įtraukiant ir kitas nei 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES problemas.

Pakeitimas 40
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
1 straipsnis 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes ir 
situacijas, kai valstybei narei tenka didelė 
finansinė našta, kurią tiesiogiai sukėlė 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Sąjungos be susitarimo.

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes.

Or. it

Pakeitimas 41
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes ir 
situacijas, kai valstybei narei tenka didelė 
finansinė našta, kurią tiesiogiai sukėlė 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos 

Šiame reglamente, kalbant apie išlaidas, 
susijusias su 2014–2020 m. daugiamete 
finansine programa, sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes ir 
situacijas, kai valstybei narei tenka didelė 
finansinė našta, kurią tiesiogiai sukėlė 
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be susitarimo. Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos 
be susitarimo.

Or. en

Pakeitimas 42
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
1 straipsnis 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes ir 
situacijas, kai valstybei narei tenka didelė 
finansinė našta, kurią tiesiogiai sukėlė 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos 
be susitarimo.

Šiame reglamente sąvoka „didelės 
nelaimės“ apima gaivalines nelaimes ir, 
išskirtiniu atveju, laikotarpiu nuo 
išstojimo be susitarimo dienos iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., situacijas, kai valstybei 
narei tenka didelė finansinė našta, kurią 
tiesiogiai sukėlė Jungtinės Karalystės 
išstojimas iš Sąjungos be susitarimo.

Or. it

Pakeitimas 43
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 3 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 44
Isabel Benjumea Benjumea
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės prašymu Fondo 
parama taip pat gali būti mobilizuota, jei 
šiai valstybei narei tenka didelė finansinė 
našta, kurią tiesiogiai sukelia Jungtinės 
Karalystės išstojimas iš Sąjungos be 
susitarimo pagal ES sutarties 50 
straipsnio 2 dalį (toliau – išstojimas be 
susitarimo). Parama teikiama Fondo 
finansinio įnašo forma.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 45
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės prašymu Fondo 
parama taip pat gali būti mobilizuota, jei 
šiai valstybei narei tenka didelė finansinė 
našta, kurią tiesiogiai sukelia Jungtinės 
Karalystės išstojimas iš Sąjungos be 
susitarimo pagal ES sutarties 50 
straipsnio 2 dalį (toliau – išstojimas be 
susitarimo). Parama teikiama Fondo 
finansinio įnašo forma.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 46
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės prašymu Fondo 
parama taip pat gali būti mobilizuota, jei 
šiai valstybei narei tenka didelė finansinė 
našta, kurią tiesiogiai sukelia Jungtinės 
Karalystės išstojimas iš Sąjungos be 
susitarimo pagal ES sutarties 50 straipsnio 
2 dalį (toliau – išstojimas be susitarimo). 
Parama teikiama Fondo finansinio įnašo 
forma.

(1) Valstybės narės prašymu Europos 
Sąjungos solidarumo fondo parama taip 
pat gali būti mobilizuota, jei šiai valstybei 
narei tenka didelė finansinė našta, kurią 
tiesiogiai sukelia Jungtinės Karalystės 
išstojimas iš Sąjungos be susitarimo pagal 
ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį (toliau – 
išstojimas be susitarimo). Parama teikiama 
Fondo finansinio įnašo forma.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pakeitimas 47
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiam tikslui skirti asignavimai 
neviršija pusės didžiausios turimos sumos, 
skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 
2020 m.

Išbraukta.

Or. it

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
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3 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiam tikslui skirti asignavimai 
neviršija pusės didžiausios turimos sumos, 
skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 
2020 m.

(2) Šiam vieninteliam tikslui skirti 
asignavimai neviršija 5 proc. didžiausios 
turimos sumos, skirtos Fondo 
intervencijoms 2019 m. ir 2020 m.

Or. en

Pakeitimas 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiam tikslui skirti asignavimai 
neviršija pusės didžiausios turimos sumos, 
skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 
2020 m.

(2) Šiam tikslui skirti asignavimai 
neviršija 30 proc. didžiausios turimos 
sumos, skirtos Fondo intervencijoms 
2019 m. ir 2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Europos Sąjungos solidarumo fondas galėtų veiksmingai veikti pagal savo 
pirminę paskirtį, t. y. teikti pagalbą gaivalinių nelaimių atvejais, „Brexit’o“ paramai turėtų 
būti skiriama ne daugiau kaip 30 proc. didžiausios metinės asignavimų Europos Sąjungos 
solidarumo fondui sumos. Bet kokia papildoma parama turėtų būti skiriama iš Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) arba kitų ad hoc finansinių 
priemonių.

Pakeitimas 50
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiam tikslui skirti asignavimai 
neviršija pusės didžiausios turimos sumos, 
skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 
2020 m.

(2) Šiam tikslui skirti asignavimai 
neviršija 30 proc. didžiausios turimos 
sumos, skirtos Fondo intervencijoms 
2019 m. ir 2020 m.

Or. it

Pakeitimas 51
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tokios paramos lėšomis 
padengiama dalis papildomų viešųjų 
išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė išstojimas 
be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik 
laikotarpiu nuo išstojimo be susitarimo 
dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – 
finansinė našta).

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 52
Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tokios paramos lėšomis 
padengiama dalis papildomų viešųjų 
išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė išstojimas 
be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik 
laikotarpiu nuo išstojimo be susitarimo 

(3) Tokios paramos lėšomis 
padengiama dalis papildomų viešųjų 
išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė 
pasirengimas išstojimui be susitarimo ir 
(arba) kurios buvo patirtos tik laikotarpiu 
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dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – 
finansinė našta).

nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. dėl išstojimo be susitarimo 
(toliau – finansinė našta).

Or. de

Pakeitimas 53
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tokios paramos lėšomis 
padengiama dalis papildomų viešųjų 
išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė išstojimas 
be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik 
laikotarpiu nuo išstojimo be susitarimo 
dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – 
finansinė našta).

(3) Tokios paramos lėšomis 
padengiama dalis papildomų viešųjų 
išlaidų, patirtų dėl gaivalinės nelaimės, po 
išstojimo be susitarimo ir kurios buvo 
patirtos tik laikotarpiu nuo išstojimo be 
susitarimo dienos iki 2020 m. gruodžio 
31 d. (toliau – finansinė našta).

Or. es

Pakeitimas 54
Stéphane Bijoux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tokios paramos lėšomis 
padengiama dalis papildomų viešųjų 
išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė išstojimas 
be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik 
laikotarpiu nuo išstojimo be susitarimo 
dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – 
finansinė našta).

(3) Tokios paramos lėšomis 
padengiama dalis papildomų viešųjų 
išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė išstojimas 
be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik 
laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 19 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – finansinė 
našta).
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Or. fr

Pagrindimas

Il convient de prévoir une date antérieure à celle de la date du retrait sans accord. En effet, 
les Etats membres les plus concernés ont déjà pris des mesures préparatoires. Le 19 juillet 
2018 est la date de la première communication de la Commission européenne décrivant les 
travaux en cours sur la préparation à toutes les issues possibles du retrait du Royaume-Uni 
de l'Union européenne. Dans cette communication, la Commission invitait les États membres 
et les acteurs privés à intensifier leurs préparatifs et fait suite à une demande du Conseil 
européen (article 50) du mois dernier d'intensifier leurs travaux pour se préparer à tous les 
niveaux et à toutes les issues.

Pakeitimas 55
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Parama teikiama tik tais atvejais, 
kuriems būtų taikomas Sąjungos ir 
Jungtinės Karalystės susitarimas dėl 
išstojimo.

Or. en

Pakeitimas 56
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Valstybė narė gali kreiptis dėl 
paramos pagal šį straipsnį, jei 
apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė 
našta yra arba didesnė nei 

Išbraukta.
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1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, 
arba didesnė nei 0,3 proc. jos BNP.

Or. it

Pakeitimas 57
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Valstybė narė gali kreiptis dėl 
paramos pagal šį straipsnį, jei 
apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė 
našta yra arba didesnė nei 
1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, 
arba didesnė nei 0,3 proc. jos BNP.

(4) Valstybė narė gali kreiptis dėl 
paramos pagal šį straipsnį, jei 
apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė 
našta yra arba didesnė nei 
1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, 
arba didesnė nei 0,3 proc. jos BNP, 
įskaitant 2 proc. darbo vietų atitinkamame 
ekonomikos sektoriuje praradimą.

Or. fr

Pagrindimas

Europos fondų lėšos turėtų būti naudojamos siekiant išsaugoti darbo vietas, kurioms 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos daro tiesioginį poveikį. Jei vienintelis 
kriterijus bus finansiniai nuostoliai, šio Fondo lėšas bus linkstama rezervuoti finansų 
sektoriui, kuriame svyravimai dažnai yra įspūdingi, tačiau daro poveikį tik nedideliam 
realiosios ir našiosios ekonomikos segmentui. Įterpus nuorodą į darbo vietų praradimą taip 
pat bus užtikrinta, kad Europos fondų lėšos bus nukreiptos į asmenis, o ne tik į abstrakčius 
subjektus.

Pakeitimas 58
Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Valstybė narė gali kreiptis dėl 
paramos pagal šį straipsnį, jei 
apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė 
našta yra arba didesnė nei 
1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, 
arba didesnė nei 0,3 proc. jos BNP.

(4) Valstybė narė gali kreiptis dėl 
paramos pagal šį straipsnį, jei 
apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė 
našta yra arba didesnė nei 
250 000 000 EUR 2011 m. kainomis, arba 
didesnė nei 0,05 proc. jos BNP.

Or. de

Pakeitimas 59
Stéphane Bijoux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Valstybė narė gali kreiptis dėl 
paramos pagal šį straipsnį, jei 
apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė 
našta yra arba didesnė nei 
1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, 
arba didesnė nei 0,3 proc. jos BNP.

(4) Valstybė narė gali kreiptis dėl 
paramos pagal šį straipsnį, jei 
apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė 
našta yra arba didesnė nei 
150 000 000 EUR 2011 m. kainomis, arba 
didesnė nei 0,3 proc. jos BNP.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomos ribos turi būti sumažintos, kad labiausiai dėl „Brexit‘o“ be 
susitarimo nukentėjusios valstybės narės galėtų gauti Europos Sąjungos solidarumo fondo 
paramą ir taip būtų užtikrintas ES valstybių narių solidarumas.

Pakeitimas 60
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 a straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pagal šį straipsnį dėl Fondo 
paramos gali kreiptis tik valstybės narės.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 61
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama 
apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus 
su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 
būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei 
narei. Tokia parama gali būti panaudota, 
pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms, 
nukentėjusioms nuo išstojimo be 
susitarimo, įskaitant paramą valstybės 
pagalbos priemonėms, skirtoms toms 
įmonėms, ir susijusiems intervenciniams 
veiksmams; priemonėms esamam 
užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, 
muitinių, sanitarinei ir fitosanitarinei 
kontrolei užtikrinti, įskaitant papildomus 
darbuotojus ir infrastruktūrą.

(1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama 
apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus 
su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 
būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei 
narei.

Or. es

Pakeitimas 62
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 b straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama 
apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus 
su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 
būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei 
narei. Tokia parama gali būti panaudota, 
pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms, 
nukentėjusioms nuo išstojimo be 
susitarimo, įskaitant paramą valstybės 
pagalbos priemonėms, skirtoms toms 
įmonėms, ir susijusiems intervenciniams 
veiksmams; priemonėms esamam 
užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, muitinių, 
sanitarinei ir fitosanitarinei kontrolei 
užtikrinti, įskaitant papildomus darbuotojus 
ir infrastruktūrą.

(1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama 
apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus 
su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 
būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei 
narei. Tokia parama gali būti panaudota, 
pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms, 
nukentėjusioms nuo išstojimo be 
susitarimo, įskaitant paramą valstybės 
pagalbos priemonėms, skirtoms toms 
įmonėms, ir susijusiems intervenciniams 
veiksmams; priemonėms esamam 
užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, muitinių, 
sanitarinei ir fitosanitarinei kontrolei 
užtikrinti, įskaitant papildomus darbuotojus 
ir infrastruktūrą, ir siekiant spręsti 
problemas, susijusias su trečiųjų šalių 
taikomais didesniais muitų tarifais.

Or. it

Pakeitimas 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama 
apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus 
su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 
būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei 
narei. Tokia parama gali būti panaudota, 
pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms, 
nukentėjusioms nuo išstojimo be 
susitarimo, įskaitant paramą valstybės 
pagalbos priemonėms, skirtoms toms 
įmonėms, ir susijusiems intervenciniams 
veiksmams; priemonėms esamam 
užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, muitinių, 
sanitarinei ir fitosanitarinei kontrolei 
užtikrinti, įskaitant papildomus darbuotojus 

(1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama 
apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus 
su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 
būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei 
narei. Tokia parama gali būti panaudota, 
pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms ir 
darbuotojams, nukentėjusiems nuo 
išstojimo be susitarimo, įskaitant paramą 
valstybės pagalbos priemonėms, skirtoms 
toms įmonėms, ir susijusiems 
intervenciniams veiksmams; priemonėms 
esamam užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, 
muitinių, sanitarinei ir fitosanitarinei 
kontrolei užtikrinti, įskaitant papildomus 
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ir infrastruktūrą. darbuotojus ir infrastruktūrą.

Or. ro

Pakeitimas 64
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 b straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Pagal 3a straipsnį teikiama 
parama naudojama tik atitinkamos 
valstybės narės regionuose, kuriems 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Sąjungos be susitarimo daro didžiausią 
neigiamą poveikį.

Or. en

Pakeitimas 65
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 b straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Valstybės narės užtikrina, kad 
priemonės būtų patikimos ir 
subalansuotos, atsižvelgiant į labiausiai 
nukentėjusių savo regionų poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 66
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3 b straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Išlaidos, tinkamos finansuoti 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo lėšomis, pagal šį 
reglamentą nefinansuojamos.

Or. en

Pakeitimas 67
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 68
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 69
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 70
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės atsakingos 
nacionalinės valdžios institucijos gali 
pateikti Komisijai vieną paraišką dėl 
Fondo finansinio įnašo pagal 3a straipsnį 
ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. 
Paraiškoje turi būti bent visa svarbi 
informacija apie valstybei narei tenkančią 
finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos 
viešosios priemonės, kurių imtasi 
reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir 
nurodytos jų grynosios išlaidos iki 
2020 m. gruodžio 31 d., taip pat priežastys, 
dėl kurių jų nebuvo galima išvengti 
pasirengimo priemonėmis. Joje taip pat 
turi būti išstojimo be susitarimo 
tiesioginio poveikio pagrindimas.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 71
Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės atsakingos 
nacionalinės valdžios institucijos gali 
pateikti Komisijai vieną paraišką dėl Fondo 
finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne 
vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. 
Paraiškoje turi būti bent visa svarbi 
informacija apie valstybei narei tenkančią 
finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos 
viešosios priemonės, kurių imtasi 
reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir 
nurodytos jų grynosios išlaidos iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., taip pat priežastys, dėl 
kurių jų nebuvo galima išvengti 
pasirengimo priemonėmis. Joje taip pat 
turi būti išstojimo be susitarimo tiesioginio 
poveikio pagrindimas.

(1) Valstybės narės atsakingos 
nacionalinės valdžios institucijos gali 
pateikti Komisijai vieną paraišką dėl Fondo 
finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne 
vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d. 
Paraiškoje turi būti bent visa svarbi 
informacija apie valstybei narei tenkančią 
finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos 
viešosios priemonės, kurių imtasi 
rengiantis išstojimui be susitarimo ir 
(arba) reaguojant į jį, ir nurodytos jų 
grynosios išlaidos iki 2020 m. gruodžio 
31 d. Joje taip pat turi būti išstojimo be 
susitarimo tiesioginio poveikio 
pagrindimas.

Or. de

Pakeitimas 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės atsakingos 
nacionalinės valdžios institucijos gali 
pateikti Komisijai vieną paraišką dėl Fondo 
finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne 
vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. 
Paraiškoje turi būti bent visa svarbi 
informacija apie valstybei narei tenkančią 

(1) Valstybės narės atsakingos 
nacionalinės valdžios institucijos gali 
pateikti Komisijai vieną paraišką dėl Fondo 
finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne 
vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. 
Paraiškoje turi būti bent visa svarbi 
informacija apie poveikį valstybėms 
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finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos 
viešosios priemonės, kurių imtasi 
reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir 
nurodytos jų grynosios išlaidos iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., taip pat priežastys, dėl 
kurių jų nebuvo galima išvengti 
pasirengimo priemonėmis. Joje taip pat turi 
būti išstojimo be susitarimo tiesioginio 
poveikio pagrindimas.

narėms ir tai valstybei narei tenkančią 
finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos 
viešosios priemonės, kurių imtasi 
reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir 
nurodytos jų grynosios išlaidos iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., taip pat priežastys, dėl 
kurių jų nebuvo galima išvengti 
pasirengimo priemonėmis. Joje taip pat turi 
būti išstojimo be susitarimo tiesioginio 
poveikio pagrindimas.

Or. ro

Pakeitimas 73
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisija parengia gaires dėl 
galimybės gauti Fondo paramą ir 
veiksmingo jos įgyvendinimo. Gairėse 
pateikiama išsami informacija apie 
paraiškų rengimą ir informacija, kuri turi 
būti pateikta Komisijai, įskaitant 
įrodymus, susijusius su tenkančia 
finansine našta. Gairės skelbiamos viešai 
atitinkamų Komisijos generalinių 
direktoratų interneto svetainėse ir 
Komisija užtikrina, kad jos būtų plačiau 
išplatintos valstybėms narėms.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 74
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
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4 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisija parengia gaires dėl 
galimybės gauti Fondo paramą ir 
veiksmingo jos įgyvendinimo. Gairėse 
pateikiama išsami informacija apie 
paraiškų rengimą ir informacija, kuri turi 
būti pateikta Komisijai, įskaitant įrodymus, 
susijusius su tenkančia finansine našta. 
Gairės skelbiamos viešai atitinkamų 
Komisijos generalinių direktoratų interneto 
svetainėse ir Komisija užtikrina, kad jos 
būtų plačiau išplatintos valstybėms narėms.

(2) Komisija iki 2019 m. gruodžio 
31 d. parengia gaires dėl galimybės gauti 
Fondo paramą ir veiksmingo jos 
įgyvendinimo. Gairėse pateikiama išsami 
informacija apie paraiškų rengimą ir 
informacija, kuri turi būti pateikta 
Komisijai, įskaitant įrodymus, susijusius su 
tenkančia finansine našta. Gairės 
skelbiamos viešai atitinkamų Komisijos 
generalinių direktoratų interneto svetainėse 
ir Komisija užtikrina, kad jos būtų plačiau 
išplatintos valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 75
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Po 2020 m. balandžio 30 d. 
Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalyse 
nurodyta informacija, įvertina visas 
gautas paraiškas, tai, ar kiekvienu atveju 
tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, 
ir nustato visų galimų Fondo finansinių 
įnašų sumas neviršydama turimų 
finansinių išteklių ribų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 76
Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Po 2020 m. balandžio 30 d. 
Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalyse 
nurodyta informacija, įvertina visas gautas 
paraiškas, tai, ar kiekvienu atveju 
tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, 
ir nustato visų galimų Fondo finansinių 
įnašų sumas neviršydama turimų finansinių 
išteklių ribų.

(3) Po 2020 m. birželio 30 d. Komisija, 
remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodyta 
informacija, įvertina visas gautas paraiškas, 
tai, ar kiekvienu atveju tenkinamos Fondo 
mobilizavimo sąlygos, ir nustato visų 
galimų Fondo finansinių įnašų sumas 
neviršydama turimų finansinių išteklių 
ribų.

Or. de

Pakeitimas 77
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Fondo parama skiriama 
valstybėms narėms, kurios atitinka 
tinkamumo finansuoti kriterijus, 
atsižvelgiant į 3a straipsnio 4 dalyje 
nurodytas ribas, taikant iki 5 proc. 
patirtos finansinės naštos normą ir 
neviršijant turimo biudžeto ribų. Jei 
paaiškėja, kad turimo biudžeto 
nepakanka, pagalbos norma proporcingai 
sumažinama.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 78
Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Fondo parama skiriama valstybėms 
narėms, kurios atitinka tinkamumo 
finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a 
straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant 
iki 5 proc. patirtos finansinės naštos normą 
ir neviršijant turimo biudžeto ribų. Jei 
paaiškėja, kad turimo biudžeto nepakanka, 
pagalbos norma proporcingai sumažinama.

(4) Fondo parama skiriama valstybėms 
narėms, kurios atitinka tinkamumo 
finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a 
straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant 
iki 10 proc. patirtos finansinės naštos 
normą ir neviršijant turimo biudžeto ribų. 
Jei paaiškėja, kad turimo biudžeto 
nepakanka, pagalbos norma proporcingai 
sumažinama.

Or. de

Pakeitimas 79
Stéphane Bijoux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Fondo parama skiriama valstybėms 
narėms, kurios atitinka tinkamumo 
finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a 
straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant 
iki 5 proc. patirtos finansinės naštos normą 
ir neviršijant turimo biudžeto ribų. Jei 
paaiškėja, kad turimo biudžeto nepakanka, 
pagalbos norma proporcingai sumažinama.

(4) Fondo parama skiriama valstybėms 
narėms, kurios atitinka tinkamumo 
finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a 
straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant 
iki 20 proc. patirtos finansinės naštos 
normą ir neviršijant turimo biudžeto ribų. 
Jei paaiškėja, kad turimo biudžeto 
nepakanka, pagalbos norma proporcingai 
sumažinama.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūloma riba turi būti padidinta, kad labiausiai nuo „Brexit‘o“ be 
susitarimo nukentėjusios valstybės narės galėtų pasinaudoti Europos Sąjungos solidarumo 
fondo teikiama faktine pagalba. Jeigu riba bus per maža, nebus skatinamojo poveikio 
mobilizuoti šias lėšas.
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Pakeitimas 80
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sprendimą dėl Fondo lėšų 
mobilizavimo kuo skubiau po to, kai 
Komisija pateikia pasiūlymą, bendrai 
priima Europos Parlamentas ir Taryba. 
Komisija ir Europos Parlamentas bei 
Taryba stengiasi kuo labiau sutrumpinti 
Fondo lėšų mobilizavimo trukmę.

(6) Sprendimą dėl Fondo lėšų 
mobilizavimo kuo skubiau po to, kai 
Komisija pateikia pasiūlymą, bendrai 
priima Europos Parlamentas ir Taryba. 
Komisija ir Europos Parlamentas bei 
Taryba stengiasi kuo labiau sutrumpinti 
Fondo lėšų mobilizavimo trukmę ir 
įsipareigoja per kuo trumpesnį laikotarpį 
pasiūlyti ad hoc priemonę, kurią taikant 
būtų galima valdyti tokią ekstremaliąją 
situaciją.

Or. it

Pakeitimas 81
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 82
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Avanso suma neviršija 25 proc. 
numatytos finansinio įnašo sumos ir bet 
kuriuo atveju neviršija 100 000 000 EUR. 
Nustačiusi galutinę finansinio įnašo sumą 
Komisija, prieš sumokėdama likutinę 
finansinės paramos sumą, atsižvelgia į 
avanso sumą. Komisija susigrąžina 
nepagrįstai sumokėtas avanso sumas.

(3) Avanso suma neviršija 25 proc. 
numatytos finansinio įnašo sumos ir bet 
kuriuo atveju neviršija 100 000 000 EUR. 
Nustačiusi galutinę finansinio įnašo sumą 
Komisija, prieš sumokėdama likutinę 
finansinės paramos sumą, atsižvelgia į 
avanso sumą. Komisija susigrąžina 
nepagrįstai sumokėtas avanso sumas. 
Avanso suma neviršija 10 proc. finansinio 
įnašo sumos, numatytos tuo atveju, jei 
prašymo skirti Fondo finansinį įnašą 
pateikimo priežastis – didelė finansinė 
našta, kurią lėmė Jungtinės Karalystės 
išstojimas iš Sąjungos be susitarimo.

Or. it

Pakeitimas 83
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 iš dalies 
keičiamas taip:
4a straipsnis pakeičiamas taip:
„4a straipsnis
(1) Teikdama Komisijai paraišką Fondo 
finansiniam įnašui gauti dėl gaivalinės 
nelaimės padarytos žalos valstybė narė 
gali prašyti sumokėti avansą. Komisija 
preliminariai įvertina, ar paraiška atitinka 
4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir 
patikrina, ar yra biudžeto išteklių. Jei 
minėtos sąlygos įvykdytos ir esama 
pakankamai išteklių, Komisija 
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įgyvendinimo aktu gali priimti sprendimą, 
kuriuo leidžiama sumokėti avansą, ir, 
prieš priimdama 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sprendimą, jį nedelsdama 
sumoka. Avanso mokėjimu nedaromas 
poveikis galutiniam sprendimui dėl Fondo 
lėšų mobilizavimo.
(2) Avanso suma neviršija 25 proc. 
numatytos finansinio įnašo sumos ir bet 
kuriuo atveju neviršija 100 000 000 EUR. 
Nustačiusi galutinę finansinio įnašo sumą 
Komisija, prieš sumokėdama likutinę 
finansinės paramos sumą, atsižvelgia į 
avanso sumą. Komisija susigrąžina 
nepagrįstai sumokėtas avanso sumas.
(3) Visos Sąjungos bendrajam biudžetui 
grąžintinos sumos sumokamos anksčiau 
nei sueina mokėjimo terminas, nurodytas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a 
101 straipsnį parengtame vykdomajame 
rašte sumoms susigrąžinti. Mokėjimo 
terminas yra paskutinė antro mėnesio po 
vykdomojo rašto priėmimo diena.
(4) Priimdama Sąjungos konkrečių 
finansinių metų bendrojo biudžeto 
projektą Komisija, kai to reikia siekiant 
užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų gauti 
laiku, pasiūlo Europos Parlamentui ir 
Tarybai mobilizuoti Fondo lėšas 
avansams mokėti, neviršijant 
100 000 000 EUR sumos, ir atitinkamus 
asignavimus pasiūlo įtraukti į Sąjungos 
bendrąjį biudžetą. Biudžeto priemonės 
turi atitikti Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 1311/20132a 10 straipsnio 
1 dalyje nustatytas ribas.“.
_________________
1a 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
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Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 ir Sprendimas 
Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1). 
2a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Or. en

Pagrindimas

Kaip detaliai nurodyta pasiūlymo aiškinamojoje dalyje, kurioje pateikiamas žemės drebėjimo 
Abrucuose pavyzdys, labai svarbu padidinti Europos Sąjungos solidarumo fondo įnašo 
avansą. Šiuo pakeitimu įterpiame naują 4b straipsnį, kuriuo padidinama avanso suma, tačiau 
išbraukiama nuoroda į Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES atvejį.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 iš dalies 
keičiamas taip:
(1) 2 straipsnyje po b punkto įterpiamas 
šis punktas:
„c) darbuotojams, kurie buvo atleisti, ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
kurių veikla nutrūko Jungtinei Karalystei 
išstojus iš Sąjungos pagal Europos 
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 
50 straipsnį be susitarimo.“
(2) 3 straipsnyje po b punkto įterpiamas 
šis punktas:
„c) darbuotojas ar savarankiškai dirbantis 
asmuo, kuris buvo atleistas ar kurio veikla 
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nutrūko Jungtinei Karalystei išstojus iš 
Sąjungos be susitarimo.“
(3) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
kaip antai Jungtinės Karalystės išstojimas 
iš Sąjungos pagal ES sutarties 50 
straipsnį be susitarimo, ypač su MVĮ 
susijusiais atvejais, paraiška gauti 
finansinę paramą pagal šį straipsnį gali 
būti laikoma priimtina, net jei nevisiškai 
atitinka 1 dalies a arba b punktuose 
nustatytus kriterijus, kai dėl darbuotojų 
atleidimo daromas didelis poveikis 
užimtumui ir vietos, regiono ar šalies 
ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė 
narė nurodo, kurių iš 1 dalies a ir 
b punktuose nustatytų intervencijos 
kriterijų nevisiškai laikomasi. Bendra 
išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos 
paramos suma negali viršyti 10 proc. 
metinės didžiausios EGF sumos.“
(4) 7 straipsnyje po 4 dalies įterpiama ši 
dalis:
„5. 2 straipsnio c punkte nurodytiems 
veiksmams skirti asignavimai negali 
viršyti 75 proc. didžiausios turimos EGF 
sumos 2019 m. ir 2020 m., po kurių 
nurodyta išimtinė intervencijos priemonė 
nebetaikoma. Tiems veiksmams 
mobilizuotos EGF lėšos apima su 7 
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytomis priemonėmis susijusias 
išlaidas, skirtas tiems darbuotojams arba 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
kurie tiesiogiai nukentėjo nuo Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos pagal ES 
sutarties 50 straipsnį be susitarimo datos 
iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

Or. en
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Pagrindimas

Šiai išimtinei priemonei, kuria siekiama palengvinti valstybėms narėms tenkančią naštą po 
Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES be susitarimo, skirtas biudžetas turėtų būti tik labai 
nedidele dalimi (5 proc.) finansuojamas iš Europos Sąjungos solidarumo fondo. Tuo tikslu 
pirmenybė turėtų būti teikiama Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 2 2 straipsnis Įsigaliojimas

Or. en

Pakeitimas 86
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo dienos, einančios po 
dienos, kurią pagal ES sutarties 
50 straipsnio 3 dalį Jungtinei Karalystei 
nustoja būti taikomos Sutartys.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
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Tačiau šis reglamentas netaikomas, jei iki 
šio straipsnio antroje dalyje nurodytos 
dienos bus įsigaliojęs su Jungtine 
Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnio 
2 dalį sudarytas susitarimas dėl išstojimo.

Išbraukta.

Or. en


