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Poprawka 1
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Ten nowy wniosek Komisji, dotyczący funduszu bezpośrednio wpływającego na zdolność 
przetrwania Europejczyków podczas dramatycznych wydarzeń, wprowadza zamieszanie co do 
wartości unijnych. Czyżby Komisja stawiała życie gospodarcze na równi z życiem ludzkim, o 
ile nie wyżej? Oznaczałoby to ponadto, że głosowanie Brytyjczyków, a tym samym ich 
demokratyczny wybór, jest równoznaczne z klęską żywiołową. Cel funduszu musi być 
nienaruszalny, nie można przekierować środków na łagodzenie skutków tego wydarzenia, 
które bez wątpienia jest nieprzewidziane, ale nie stwarza jednak bezpośredniego zagrożenia 
dla życia ludzkiego.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
2012/2002 w celu zapewnienia pomocy 
finansowej państwom członkowskim na 
pokrycie kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez zawarcia umowy

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
2012/2002 i rozporządzenie (UE) nr 
1309/2013 w celu zapewnienia pomocy 
finansowej państwom członkowskim na 
pokrycie kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez zawarcia umowy
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Or. en

Poprawka 3
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
2012/2002 w celu zapewnienia pomocy 
finansowej państwom członkowskim na 
pokrycie kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez zawarcia umowy

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
2012/2002 w celu zmiany kwoty zaliczek

Or. en

Uzasadnienie

Wzrost liczby klęsk żywiołowych spowodowanych zmianą klimatu oraz nieprzewidywalność 
innych klęsk, takich jak trzęsienia ziemi, wymaga zastosowania ostrożniejszego podejścia we 
wniosku Komisji, który nie powinien całkowicie zmieniać podstaw FSUE, a powinien mieć na 
celu jedynie zwiększenie kwoty zaliczek. Uważamy, że istnieją inne instrumenty – takie jak 
EFG – które są bardziej odpowiednie do stawienia czoła konsekwencjom 
nieuporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej („Fundusz”) ustanowiono 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 

(1) Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej ustanowiono 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
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2012/20028. Fundusz powstał w celu 
niesienia pomocy finansowej państwom 
członkowskim, które znalazły się w 
nadzwyczajnej sytuacji, jako konkretny 
gest solidarności europejskiej w sytuacjach 
zagrożenia.

2012/20028. Fundusz powstał w celu 
niesienia pomocy finansowej państwom 
członkowskim, reagowania na poważne 
klęski żywiołowe oraz okazywania 
solidarności europejskiej z regionami 
Europy dotkniętymi klęskami.

_________________ _________________
8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 
z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).

8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 
z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Europejski Fundusz Dostosowania 
do Globalizacji (EFG) utworzono1a, aby 
okazać solidarność z pracownikami 
zwolnionymi w wyniku poważnych zmian 
strukturalnych w kierunkach światowego 
handlu spowodowanych globalizacją oraz 
światowymi kryzysami finansowymi i 
gospodarczymi, i może on również 
wspierać beneficjentów na niewielkich 
rynkach pracy lub w wyjątkowych 
okolicznościach, zwłaszcza w przypadku 
wniosków zbiorowych dotyczących małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), nawet 
jeżeli liczba zwolnień jest niższa od 
zwykłego progu uruchomienia EFG.
_________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiające 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
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Globalizacji (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Za odpowiedniejszy instrument pomocy państwom członkowskim dotkniętym konsekwencjami 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy uważamy Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji.

Poprawka 6
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 29 marca 2017 r. 
Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój 
zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej na 
podstawie art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE). Traktaty przestają 
mieć zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa od dnia wejścia w życie umowy 
o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, 
dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada 
Europejska w porozumieniu ze 
Zjednoczonym Królestwem podejmie 
jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego 
okresu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 7
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 29 marca 2017 r. 
Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój 

skreśla się
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zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej na 
podstawie art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE). Traktaty przestają 
mieć zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa od dnia wejścia w życie umowy 
o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, 
dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada 
Europejska w porozumieniu ze 
Zjednoczonym Królestwem podejmie 
jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego 
okresu.

Or. it

Poprawka 8
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dnia 11 kwietnia 2019 r., na 
wniosek Zjednoczonego Królestwa, Rada 
Europejska (art. 50) wyraziła zgodę9 na 
kolejne przedłużenie10 okresu 
przewidzianego w art. 50 ust. 3 TUE do 
dnia 31 października 2019 r. Jeśli do dnia 
31 października 2019 r. Zjednoczone 
Królestwo nie ratyfikuje umowy o 
wystąpieniu11 albo jeśli nie zwróci się o 
trzecie przedłużenie, na które Rada 
Europejska (art. 50) wyrazi jednomyślną 
zgodę, okres przewidziany w art. 50 ust. 3 
TUE upłynie w tym dniu.

skreśla się

_________________
9 Decyzja Rady Europejskiej (UE) 
2019/584 (Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1).
10 W dniu 22 marca 2019 r., na wniosek 
Zjednoczonego Królestwa, Rada 
Europejska zdecydowała o pierwszym 
przedłużeniu - decyzja Rady Europejskiej 
(UE) 2019/476 (Dz.U. L 80I z 22.3.2019, 
s. 1).
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11 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (Dz.U. C 144 I z 25.4.2019, s. 
1).

Or. en

Poprawka 9
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dnia 11 kwietnia 2019 r., na 
wniosek Zjednoczonego Królestwa, Rada 
Europejska (art. 50) wyraziła zgodę9 na 
kolejne przedłużenie10 okresu 
przewidzianego w art. 50 ust. 3 TUE do 
dnia 31 października 2019 r. Jeśli do dnia 
31 października 2019 r. Zjednoczone 
Królestwo nie ratyfikuje umowy o 
wystąpieniu11 albo jeśli nie zwróci się o 
trzecie przedłużenie, na które Rada 
Europejska (art. 50) wyrazi jednomyślną 
zgodę, okres przewidziany w art. 50 ust. 3 
TUE upłynie w tym dniu.

skreśla się

_________________
9 Decyzja Rady Europejskiej (UE) 
2019/584 (Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1).
10 W dniu 22 marca 2019 r., na wniosek 
Zjednoczonego Królestwa, Rada 
Europejska zdecydowała o pierwszym 
przedłużeniu - decyzja Rady Europejskiej 
(UE) 2019/476 (Dz.U. L 80I z 22.3.2019, 
s. 1).
11 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
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Atomowej (Dz.U. C 144 I z 25.4.2019, s. 
1).

Or. it

Poprawka 10
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby złagodzić skutki gospodarcze 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy i w tych wyjątkowych 
okolicznościach okazać solidarność z 
państwami członkowskimi, które 
najbardziej odczują te skutki, należy 
wprowadzić zmiany do rozporządzenia 
(WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia 
wydatków publicznych związanych z 
wystąpieniem.

skreśla się

Or. en

Poprawka 11
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby złagodzić skutki gospodarcze 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy i w tych wyjątkowych 
okolicznościach okazać solidarność z 
państwami członkowskimi, które 
najbardziej odczują te skutki, należy 
wprowadzić zmiany do rozporządzenia 
(WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia 
wydatków publicznych związanych z 
wystąpieniem.

skreśla się
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Or. it

Poprawka 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby złagodzić skutki gospodarcze 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy i w tych wyjątkowych 
okolicznościach okazać solidarność z 
państwami członkowskimi, które 
najbardziej odczują te skutki, należy 
wprowadzić zmiany do rozporządzenia 
(WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia 
wydatków publicznych związanych z 
wystąpieniem.

(4) Aby złagodzić gospodarcze i 
społeczne skutki wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy i w tych wyjątkowych 
okolicznościach okazać solidarność z 
państwami członkowskimi, które 
najbardziej odczują te skutki, należy 
wprowadzić zmiany do rozporządzenia 
(WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia 
wydatków publicznych związanych z 
wystąpieniem.

Or. ro

Poprawka 13
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe 
wykorzystanie Funduszu, pomoc 
udzielaną z jego środków, aby złagodzić 
skutki poważnego obciążenia finansowego 
po stronie państw członkowskich 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy, należy ukierunkować i 
ograniczyć w czasie, aby zachować 
pierwotne przeznaczenie Funduszu i jego 
zdolność do reagowania na klęski 
żywiołowe.

skreśla się
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Or. it

Poprawka 14
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe 
wykorzystanie Funduszu, pomoc 
udzielaną z jego środków, aby złagodzić 
skutki poważnego obciążenia finansowego 
po stronie państw członkowskich 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy, należy ukierunkować i 
ograniczyć w czasie, aby zachować 
pierwotne przeznaczenie Funduszu i jego 
zdolność do reagowania na klęski 
żywiołowe.

skreśla się

Or. en

Poprawka 15
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe 
wykorzystanie Funduszu, pomoc udzielaną 
z jego środków, aby złagodzić skutki 
poważnego obciążenia finansowego po 
stronie państw członkowskich będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy, należy ukierunkować i ograniczyć 
w czasie, aby zachować pierwotne 
przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do 
reagowania na klęski żywiołowe.

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe 
wykorzystanie Funduszu, należy 
ukierunkować i ograniczyć w czasie 
pomoc udzielaną z jego środków, aby 
złagodzić skutki poważnego obciążenia 
finansowego, jakiego doświadczyły bądź 
doświadczą państwa członkowskie 
związku z bezpośrednim 
przygotowywaniem się na wystąpienie lub 
w bezpośredniej konsekwencji wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy, aby zachować pierwotne 
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przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do 
reagowania na klęski żywiołowe.

Or. de

Poprawka 16
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe 
wykorzystanie Funduszu, pomoc udzielaną 
z jego środków, aby złagodzić skutki 
poważnego obciążenia finansowego po 
stronie państw członkowskich będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy, należy ukierunkować i ograniczyć 
w czasie, aby zachować pierwotne 
przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do 
reagowania na klęski żywiołowe.

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe 
wykorzystanie Funduszu, pomoc udzielaną 
z jego środków, aby złagodzić skutki 
wynikającego z klęsk żywiołowych 
poważnego obciążenia finansowego 
spoczywającego na państwach 
członkowskich po wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy, należy ukierunkować i ograniczyć 
w czasie, aby zachować pierwotne 
przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do 
reagowania na klęski żywiołowe.

Or. es

Poprawka 17
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do celów takiego wyjątkowego 
wykorzystania Funduszu stosowne jest 
ustalenie minimalnej kwoty szacunkowej 
szkody, powyżej której państwo 
członkowskie może wnioskować o pomoc z 
Funduszu w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy. Dodatkowo należy zmienić zasady 

skreśla się
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kwalifikowalności, tak aby uwzględnić 
wsparcie dla wydatków publicznych 
poniesionych w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy.

Or. en

Poprawka 18
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do celów takiego wyjątkowego 
wykorzystania Funduszu stosowne jest 
ustalenie minimalnej kwoty szacunkowej 
szkody, powyżej której państwo 
członkowskie może wnioskować o pomoc z 
Funduszu w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy. Dodatkowo należy zmienić zasady 
kwalifikowalności, tak aby uwzględnić 
wsparcie dla wydatków publicznych 
poniesionych w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy.

skreśla się

Or. it

Poprawka 19
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do celów takiego wyjątkowego 
wykorzystania Funduszu stosowne jest 
ustalenie minimalnej kwoty szacunkowej 
szkody, powyżej której państwo 

(6) Do celów takiego wyjątkowego 
wykorzystania Funduszu stosowne jest 
ustalenie minimalnej kwoty szacunkowej 
szkody, powyżej której państwo 
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członkowskie może wnioskować o pomoc 
z Funduszu w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy. Dodatkowo należy zmienić zasady 
kwalifikowalności, tak aby uwzględnić 
wsparcie dla wydatków publicznych 
poniesionych w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy.

członkowskie może wnioskować o pomoc 
z Funduszu po wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy. Dodatkowo 
należy zmienić zasady kwalifikowalności, 
tak aby uwzględnić wsparcie dla wydatków 
publicznych poniesionych w przypadku 
klęski żywiołowej w związku z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

Or. es

Poprawka 20
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić równe traktowanie 
państw członkowskich, należy wyznaczyć 
obowiązujący dla wszystkich państw 
członkowskich jednolity termin składania 
wniosków o przyznanie wkładu 
finansowego z Funduszu, bez możliwości 
przedłużenia okresu składania wniosków 
po upływie tego terminu, aby pokryć 
dodatkowe wydatki.

skreśla się

Or. en

Poprawka 21
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić równe traktowanie 
państw członkowskich, należy wyznaczyć 
obowiązujący dla wszystkich państw 
członkowskich jednolity termin składania 

skreśla się
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wniosków o przyznanie wkładu 
finansowego z Funduszu, bez możliwości 
przedłużenia okresu składania wniosków 
po upływie tego terminu, aby pokryć 
dodatkowe wydatki.

Or. it

Poprawka 22
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić dostępność 
Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, 
co stanowi jego pierwotny cel, należy 
ustalić pułap budżetowy wsparcia w 
związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

skreśla się

Or. it

Poprawka 23
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić dostępność 
Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, 
co stanowi jego pierwotny cel, należy 
ustalić pułap budżetowy wsparcia w 
związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić dostępność 
Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, 
co stanowi jego pierwotny cel, należy 
ustalić pułap budżetowy wsparcia w 
związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

(8) Ponieważ na utrzymanie 
dostępności Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej na wypadek klęsk 
żywiołowych należy przewidzieć rozsądny 
budżet, państwom członkowskim i 
regionom trzeba udostępnić inne 
dodatkowe środki, aby pomóc im 
zmniejszyć skutki ewentualnego 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy, na przykład za 
pośrednictwem EFG lub innych 
doraźnych instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić dostępność 
Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, 
co stanowi jego pierwotny cel, należy 
ustalić pułap budżetowy wsparcia w 
związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

(8) Aby zapewnić dostępność 
Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, 
co stanowi jego pierwotny cel, należy 
ustalić pułap budżetowy wsparcia w 
związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy. Komisja 
powinna wprowadzić jasne kryteria 
kwalifikowalności do wsparcia i zapewnić, 
aby kwota poniesionych wydatków nie 
miała istotnego wpływu na budżet 
przeznaczony przez Fundusz na 
pierwotnie przewidziane działania.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić dostępność 
Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, 
co stanowi jego pierwotny cel, należy 
ustalić pułap budżetowy wsparcia w 
związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

(8) Aby zapewnić dostępność 
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i 
EFG do ich pierwotnych celów, należy 
ustalić pułap budżetowy wsparcia w 
związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

Or. en

Poprawka 27
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomoc udzielana ze środków 
Funduszu na łagodzenie skutków 
poważnego obciążenia finansowego po 
stronie państw członkowskich będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy powinna podlegać tym samym 
przepisom dotyczącym wdrażania, 
monitorowania, sprawozdawczości, 
kontroli i audytu, jak wszelkie inne 
interwencje realizowane w ramach 
Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres 
wydatków publicznych potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia ważne 
jest również zapewnienie przestrzegania 
innych przepisów prawa UE, w 
szczególności zasad pomocy państwa.

skreśla się

Or. it
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Poprawka 28
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomoc udzielana ze środków 
Funduszu na łagodzenie skutków 
poważnego obciążenia finansowego po 
stronie państw członkowskich będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy powinna podlegać tym samym 
przepisom dotyczącym wdrażania, 
monitorowania, sprawozdawczości, 
kontroli i audytu, jak wszelkie inne 
interwencje realizowane w ramach 
Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres 
wydatków publicznych potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia ważne 
jest również zapewnienie przestrzegania 
innych przepisów prawa UE, w 
szczególności zasad pomocy państwa.

skreśla się

Or. en

Poprawka 29
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomoc udzielana ze środków 
Funduszu na łagodzenie skutków 
poważnego obciążenia finansowego po 
stronie państw członkowskich będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy powinna podlegać tym samym 
przepisom dotyczącym wdrażania, 

(9) Pomoc udzielana ze środków 
Funduszu na łagodzenie skutków 
poważnego obciążenia finansowego, 
jakiego doświadczyły bądź mogą 
doświadczyć państwa członkowskie w 
związku z bezpośrednim 
przygotowywaniem się na wystąpienie lub 
w bezpośredniej konsekwencji wystąpienia 
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monitorowania, sprawozdawczości, 
kontroli i audytu, jak wszelkie inne 
interwencje realizowane w ramach 
Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres 
wydatków publicznych potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia ważne jest 
również zapewnienie przestrzegania innych 
przepisów prawa UE, w szczególności 
zasad pomocy państwa.

Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy, powinna podlegać tym samym 
przepisom dotyczącym wdrażania, 
monitorowania, sprawozdawczości, 
kontroli i audytu, jak wszelkie inne 
interwencje realizowane w ramach 
Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres 
wydatków publicznych potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia, ważne 
jest również zapewnienie przestrzegania 
innych przepisów prawa UE, w 
szczególności zasad pomocy państwa.

Or. de

Poprawka 30
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomoc udzielana ze środków 
Funduszu na łagodzenie skutków 
poważnego obciążenia finansowego po 
stronie państw członkowskich będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy powinna podlegać tym samym 
przepisom dotyczącym wdrażania, 
monitorowania, sprawozdawczości, 
kontroli i audytu, jak wszelkie inne 
interwencje realizowane w ramach 
Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres 
wydatków publicznych potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia ważne jest 
również zapewnienie przestrzegania innych 
przepisów prawa UE, w szczególności 
zasad pomocy państwa.

(9) Pomoc udzielana ze środków 
Funduszu na łagodzenie skutków 
poważnego obciążenia finansowego po 
stronie państw członkowskich po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy powinna podlegać tym 
samym przepisom dotyczącym wdrażania, 
monitorowania, sprawozdawczości, 
kontroli i audytu, jak wszelkie inne 
interwencje realizowane w ramach 
Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres 
wydatków publicznych potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia, ważne 
jest również zapewnienie przestrzegania 
innych przepisów prawa Unii, w 
szczególności zasad pomocy państwa.

Or. es

Poprawka 31



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

PL

Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komisja powinna mieć możliwość 
podjęcia szybkiej decyzji w sprawie 
przyznania szczególnych środków 
finansowych i uruchomienia ich możliwie 
najszybciej. Należy w związku z tym 
wzmocnić obecne przepisy dotyczące 
wypłaty zaliczek i zwiększyć przewidziane 
w nich kwoty.

skreśla się

Or. it

Poprawka 32
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie w trybie pilnym następnego 
dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii i obowiązywać od dnia 
następującego po dniu, w którym Traktaty 
przestają mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa na podstawie 
art. 50 ust. 3 TUE, chyba że do tego dnia 
wejdzie w życie umowa o wystąpieniu 
zawarta ze Zjednoczonym Królestwem.

skreśla się

Or. it

Poprawka 33
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie w trybie pilnym następnego 
dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii i obowiązywać od dnia 
następującego po dniu, w którym Traktaty 
przestają mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa na podstawie 
art. 50 ust. 3 TUE, chyba że do tego dnia 
wejdzie w życie umowa o wystąpieniu 
zawarta ze Zjednoczonym Królestwem.

skreśla się

Or. en

Poprawka 34
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby wsparcie z funduszu można 
było uruchomić od dnia, w którym 
państwa członkowskie zaczęły zmagać się 
z poważnym obciążeniem finansowym 
będącym bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez zawarcia umowy zgodnie z art. 
50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 
mimo że dzień ten przypada wcześniej niż 
data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, odnośny przepis należy 
stosować z mocą wsteczną.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie uzasadnić stosowanie z mocą wsteczną rozporządzenia Rady (WE) nr 
2012/2002 zgodnie z poprawką do art. 3a ust. 3 (zob. poprawka 53).

Poprawka 35
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Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 2012/2002,

skreśla się

Or. it

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 2012/2002,

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1309/2013,

Or. en

Poprawka 37
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuły 1, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zakres FSUE nie powinien być rozszerzany na sytuacje, które może spowodować 
nieuporządkowane wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii.



AM\1190155PL.docx 23/51 PE641.404v01-00

PL

Poprawka 38
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 1 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe oraz sytuacje, podczas których 
państwo członkowskie doświadcza 
poważnego obciążenia finansowego 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe w przypadkach, gdy państwo 
członkowskie poszkodowane na skutek 
klęski żywiołowej jest szczególnie 
bezradne z powodu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy, oraz sytuacje, podczas których 
państwo członkowskie doświadcza 
poważnego obciążenia finansowego 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

Or. es

Poprawka 39
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 1 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe oraz sytuacje, podczas których 
państwo członkowskie doświadcza 
poważnego obciążenia finansowego 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe.
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Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli ten akt prawny ma być stosowany, kryteria kwalifikowalności do funduszu muszą być 
całkowicie jasne. Fundusz Solidarności UE jest przewidziany na wypadek klęsk żywiołowych. 
Jeżeli UE zacznie teraz utożsamiać klęski żywiołowe z problemami lub kryzysami 
finansowymi, nic nie stanie na przeszkodzie, aby w przyszłości rozszerzyć zakres 
wykorzystania tego funduszu na problemy inne niż wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 
UE.

Poprawka 40
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 1 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe oraz sytuacje, podczas których 
państwo członkowskie doświadcza 
poważnego obciążenia finansowego 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe.

Or. it

Poprawka 41
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 1 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe oraz sytuacje, podczas których 

Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do wydatków związanych z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
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państwo członkowskie doświadcza 
poważnego obciążenia finansowego 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

2014–2020, pojęcie „poważne klęski” 
obejmuje klęski żywiołowe oraz sytuacje, 
podczas których państwo członkowskie 
doświadcza poważnego obciążenia 
finansowego będącego bezpośrednią 
konsekwencją wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

Or. en

Poprawka 42
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 1 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe oraz sytuacje, podczas których 
państwo członkowskie doświadcza 
poważnego obciążenia finansowego 
będącego bezpośrednią konsekwencją 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
pojęcie „poważne klęski” obejmuje klęski 
żywiołowe oraz, wyjątkowo w okresie 
między datą wystąpienia bez umowy a 
dniem 31 grudnia 2020 r., sytuacje, 
podczas których państwo członkowskie 
doświadcza poważnego obciążenia 
finansowego będącego bezpośrednią 
konsekwencją wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.

Or. it

Poprawka 43
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuły 3 a, 3 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się
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Or. it

Poprawka 44
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Na wniosek państwa 
członkowskiego pomoc z Funduszu można 
uruchomić także w sytuacji, gdy państwo 
członkowskie doświadcza poważnego 
obciążenia finansowego będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE 
(„wystąpienie bez umowy”). Pomoc ma 
formę wkładu finansowego z Funduszu.

skreśla się

Or. es

Poprawka 45
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Na wniosek państwa 
członkowskiego pomoc z Funduszu można 
uruchomić także w sytuacji, gdy państwo 
członkowskie doświadcza poważnego 
obciążenia finansowego będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE 

skreśla się
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(„wystąpienie bez umowy”). Pomoc ma 
formę wkładu finansowego z Funduszu.

Or. it

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Na wniosek państwa 
członkowskiego pomoc z Funduszu można 
uruchomić także w sytuacji, gdy państwo 
członkowskie doświadcza poważnego 
obciążenia finansowego będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE 
(„wystąpienie bez umowy”). Pomoc ma 
formę wkładu finansowego z Funduszu.

1. Na wniosek państwa 
członkowskiego pomoc z Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej można 
uruchomić także w sytuacji, gdy państwo 
członkowskie doświadcza poważnego 
obciążenia finansowego będącego 
bezpośrednią konsekwencją wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE 
(„wystąpienie bez umowy”). Pomoc ma 
formę wkładu finansowego z Funduszu.

(Zmiana dotyczy całości tekstu.)

Or. en

Poprawka 47
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Dostępne na ten cel środki są 
ograniczone do połowy maksymalnej 

skreśla się
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dostępnej kwoty na interwencje w ramach 
Funduszu na lata 2019–2020.

Or. it

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Dostępne na ten cel środki są 
ograniczone do połowy maksymalnej 
dostępnej kwoty na interwencje w ramach 
Funduszu na lata 2019–2020.

2. Dostępne wyłącznie na ten cel 
środki są ograniczone do 5 % maksymalnej 
dostępnej kwoty na interwencje w ramach 
Funduszu na lata 2019–2020.

Or. en

Poprawka 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Dostępne na ten cel środki są 
ograniczone do połowy maksymalnej 
dostępnej kwoty na interwencje w ramach 
Funduszu na lata 2019–2020.

2. Dostępne na ten cel środki są 
ograniczone do 30 % maksymalnej 
dostępnej kwoty na interwencje w ramach 
Funduszu na lata 2019–2020.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić sprawne funkcjonowanie FSUE zgodnie z jego pierwotnym celem, jakim jest 
pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych, na wsparcie związane z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej należy udostępnić nie więcej niż 30 % maksymalnego rocznego 
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przydziału środków z FSUE. Wszelka dodatkowa pomoc powinna pochodzić z Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) lub innych doraźnych instrumentów 
finansowych.

Poprawka 50
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Dostępne na ten cel środki są 
ograniczone do połowy maksymalnej 
dostępnej kwoty na interwencje w ramach 
Funduszu na lata 2019–2020.

2. Dostępne na ten cel środki są 
ograniczone do 30 % maksymalnej 
dostępnej kwoty na interwencje w ramach 
Funduszu na lata 2019–2020.

Or. it

Poprawka 51
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Taka pomoc pokrywa część 
dodatkowych wydatków publicznych 
spowodowanych bezpośrednio przez 
wystąpienie bez umowy i poniesionych 
wyłącznie między datą wystąpienia bez 
umowy a dniem 31 grudnia 2020 r. 
(„obciążenie finansowe”).

skreśla się

Or. it

Poprawka 52
Pascal Arimont
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Taka pomoc pokrywa część 
dodatkowych wydatków publicznych 
spowodowanych bezpośrednio przez 
wystąpienie bez umowy i poniesionych 
wyłącznie między datą wystąpienia bez 
umowy a dniem 31 grudnia 2020 r. 
(„obciążenie finansowe”).

3. Taka pomoc pokrywa część 
dodatkowych wydatków publicznych 
spowodowanych i poniesionych 
bezpośrednio i wyłącznie w okresie 
między 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 
2020 r. w związku z przygotowywaniem się 
na wystąpienie bez umowy lub w 
konsekwencji wystąpienia bez umowy 
(„obciążenie finansowe”).

Or. de

Poprawka 53
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Taka pomoc pokrywa część 
dodatkowych wydatków publicznych 
spowodowanych bezpośrednio przez 
wystąpienie bez umowy i poniesionych 
wyłącznie między datą wystąpienia bez 
umowy a dniem 31 grudnia 2020 r. 
(„obciążenie finansowe”).

3. Taka pomoc pokrywa część 
dodatkowych wydatków publicznych 
będących skutkiem klęsk żywiołowych po 
wystąpieniu bez umowy i poniesionych 
wyłącznie między datą wystąpienia bez 
umowy a dniem 31 grudnia 2020 r. 
(„obciążenie finansowe”).

Or. es

Poprawka 54
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Taka pomoc pokrywa część 
dodatkowych wydatków publicznych 
spowodowanych bezpośrednio przez 
wystąpienie bez umowy i poniesionych 
wyłącznie między datą wystąpienia bez 
umowy a dniem 31 grudnia 2020 r. 
(„obciążenie finansowe”).

3. Taka pomoc pokrywa część 
dodatkowych wydatków publicznych 
spowodowanych bezpośrednio przez 
wystąpienie bez umowy i poniesionych 
wyłącznie między dniem 19 lipca 2018 r. a 
dniem 31 grudnia 2020 r. („obciążenie 
finansowe”).

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 55
Monika Vana
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Pomocy udziela się wyłącznie w 
przypadkach, które obejmowałaby umowa 
o wystąpieniu zawarta między Unią a 
Zjednoczonym Królestwem.

Or. en
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Poprawka 56
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Państwo członkowskie kwalifikuje 
się do złożenia wniosku o pomoc na 
podstawie niniejszego artykułu, jeżeli 
obciążenie finansowe, jakiego 
doświadczyło, szacuje się albo na ponad 1 
500 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo 
powyżej 0,3 % jego DNB.

skreśla się

Or. it

Poprawka 57
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Państwo członkowskie kwalifikuje 
się do złożenia wniosku o pomoc na 
podstawie niniejszego artykułu, jeżeli 
obciążenie finansowe, jakiego 
doświadczyło, szacuje się albo na ponad 1 
500 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo 
powyżej 0,3 % jego DNB.

4. Państwo członkowskie kwalifikuje 
się do złożenia wniosku o pomoc na 
podstawie niniejszego artykułu, jeżeli 
obciążenie finansowe, jakiego 
doświadczyło, szacuje się albo na ponad 1 
500 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo 
powyżej 0,3 % jego DNB, przy 
jednoczesnej utracie 2 % miejsc pracy w 
danym sektorze gospodarki.

Or. fr

Uzasadnienie

Wykorzystanie funduszy europejskich musi mieć na celu ratowanie miejsc pracy bezpośrednio 
zagrożonych w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Oparcie 
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się wyłącznie na kryterium straty finansowej może prowadzić do zarezerwowania tych 
funduszy dla branży finansowej, w której wahania są czasami ogromne, ale dotyczą tylko 
niewielkiego segmentu gospodarki realnej i produkcyjnej. W związku z tym dodanie kryterium 
utraty miejsc pracy gwarantuje, że fundusze europejskie będą trafiały do konkretnych osób, a 
nie do abstrakcyjnych podmiotów.

Poprawka 58
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Państwo członkowskie kwalifikuje 
się do złożenia wniosku o pomoc na 
podstawie niniejszego artykułu, jeżeli 
obciążenie finansowe, jakiego 
doświadczyło, szacuje się albo na ponad 1 
500 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo 
powyżej 0,3 % jego DNB.

4. Państwo członkowskie kwalifikuje 
się do złożenia wniosku o pomoc na 
podstawie niniejszego artykułu, jeżeli 
obciążenie finansowe, jakiego 
doświadczyło, szacuje się albo na ponad 
250 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo 
powyżej 0,05 % jego DNB.

Or. de

Poprawka 59
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Państwo członkowskie kwalifikuje 
się do złożenia wniosku o pomoc na 
podstawie niniejszego artykułu, jeżeli 
obciążenie finansowe, jakiego 
doświadczyło, szacuje się albo na ponad 1 
500 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo 
powyżej 0,3 % jego DNB.

4. Państwo członkowskie kwalifikuje 
się do złożenia wniosku o pomoc na 
podstawie niniejszego artykułu, jeżeli 
obciążenie finansowe, jakiego 
doświadczyło, szacuje się albo na ponad 
150 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo 
powyżej 0,3 % jego DNB.
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Or. fr

Uzasadnienie

Progi zaproponowane przez Komisję Europejską muszą zostać obniżone, aby umożliwić 
państwom członkowskim najdotkliwiej odczuwającym skutki brexitu bez umowy uzyskanie 
prawa do korzystania z FSUE, a tym samym aby wyrazić solidarność między państwami 
członkowskimi UE.

Poprawka 60
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) O pomoc z Funduszu na podstawie 
niniejszego artykułu mogą wnioskować 
wyłącznie państwa członkowskie.

skreśla się

Or. it

Poprawka 61
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Pomoc przewidziana w art. 3a 
pokrywa wyłącznie takie obciążenie 
finansowe poniesione przez państwo 
członkowskie, które powstało w 
porównaniu z sytuacją, gdyby umowa 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem 
została zawarta. Taką pomoc można 
przeznaczyć, na przykład, na udzielenie 
wsparcia przedsiębiorstwom, które 
odczuły skutki wystąpienia bez umowy, w 

1. Pomoc przewidziana w art. 3a 
pokrywa wyłącznie takie obciążenie 
finansowe poniesione przez państwo 
członkowskie, które powstało w 
porównaniu z sytuacją, gdyby umowa 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem 
została zawarta.
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tym wsparcia na rzecz środków pomocy 
państwa dla takich przedsiębiorstw i na 
potrzeby stosownych interwencji; środki 
mające na celu utrzymanie obecnego 
zatrudnienia; oraz na zapewnienie 
funkcjonowania kontroli granicznych, 
celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w 
tym dodatkowego personelu i 
infrastruktury.

Or. es

Poprawka 62
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Pomoc przewidziana w art. 3a 
pokrywa wyłącznie takie obciążenie 
finansowe poniesione przez państwo 
członkowskie, które powstało w 
porównaniu z sytuacją, gdyby umowa 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem 
została zawarta. Taką pomoc można 
przeznaczyć, na przykład, na udzielenie 
wsparcia przedsiębiorstwom, które odczuły 
skutki wystąpienia bez umowy, w tym 
wsparcia na rzecz środków pomocy 
państwa dla takich przedsiębiorstw i na 
potrzeby stosownych interwencji; środki 
mające na celu utrzymanie obecnego 
zatrudnienia; oraz na zapewnienie 
funkcjonowania kontroli granicznych, 
celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w 
tym dodatkowego personelu i 
infrastruktury.

1. Pomoc przewidziana w art. 3a 
pokrywa wyłącznie takie obciążenie 
finansowe poniesione przez państwo 
członkowskie, które powstało w 
porównaniu z sytuacją, gdyby umowa 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem 
została zawarta. Taką pomoc można 
przeznaczyć, na przykład, na udzielenie 
wsparcia przedsiębiorstwom, które odczuły 
skutki wystąpienia bez umowy, w tym 
wsparcia na rzecz środków pomocy 
państwa dla takich przedsiębiorstw i na 
potrzeby stosownych interwencji; środki 
mające na celu utrzymanie obecnego 
zatrudnienia; oraz na zapewnienie 
funkcjonowania kontroli granicznych, 
celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w 
tym dodatkowego personelu i 
infrastruktury, a także na rozwiązywanie 
problemów wynikających z podwyższenia 
opłat celnych przez państwa trzecie.

Or. it
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Poprawka 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Pomoc przewidziana w art. 3a 
pokrywa wyłącznie takie obciążenie 
finansowe poniesione przez państwo 
członkowskie, które powstało w 
porównaniu z sytuacją, gdyby umowa 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem 
została zawarta. Taką pomoc można 
przeznaczyć, na przykład, na udzielenie 
wsparcia przedsiębiorstwom, które odczuły 
skutki wystąpienia bez umowy, w tym 
wsparcia na rzecz środków pomocy 
państwa dla takich przedsiębiorstw i na 
potrzeby stosownych interwencji; środki 
mające na celu utrzymanie obecnego 
zatrudnienia; oraz na zapewnienie 
funkcjonowania kontroli granicznych, 
celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w 
tym dodatkowego personelu i 
infrastruktury.

1. Pomoc przewidziana w art. 3a 
pokrywa wyłącznie takie obciążenie 
finansowe poniesione przez państwo 
członkowskie, które powstało w 
porównaniu z sytuacją, gdyby umowa 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem 
została zawarta. Taką pomoc można 
przeznaczyć, na przykład, na udzielenie 
wsparcia przedsiębiorstwom i 
pracownikom odczuwającym skutki 
wystąpienia bez umowy, w tym wsparcia 
na rzecz środków pomocy państwa dla 
takich przedsiębiorstw i na potrzeby 
stosownych interwencji; środki mające na 
celu utrzymanie obecnego zatrudnienia; 
oraz na zapewnienie funkcjonowania 
kontroli granicznych, celnych, sanitarnych 
i fitosanitarnych, w tym dodatkowego 
personelu i infrastruktury.

Or. ro

Poprawka 64
Monika Vana
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1a. Pomoc udzielana na mocy art. 3a 
może być wykorzystywana wyłącznie w 
tych regionach danego państwa 
członkowskiego, które są najbardziej 
poszkodowane w wyniku wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
umowy.

Or. en

Poprawka 65
Monika Vana
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 b – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zapewniają 
trwałe i zrównoważone środki stosownie 
do potrzeb ich najbardziej 
poszkodowanych regionów.

Or. en

Poprawka 66
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 b – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie mogą być finansowane 
wydatki kwalifikujące się do finansowania 
z Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji.
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Or. en

Poprawka 67
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. es

Poprawka 68
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. it

Poprawka 69
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a skreśla się
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Or. it

Poprawka 70
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Odpowiedzialne władze krajowe 
państwa członkowskiego mogą złożyć do 
Komisji pojedynczy wniosek o wkład 
finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać co najmniej 
wszystkie istotne informacje na temat 
obciążenia finansowego powstałego po 
stronie takiego państwa członkowskiego. 
We wniosku należy opisać środki 
publiczne podjęte w odpowiedzi na 
wystąpienie bez umowy i podać ich koszt 
netto do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 
przyczyny, dla których nie można było ich 
uniknąć za pomocą środków gotowości. 
Wniosek powinien także zawierać 
uzasadnienie dotyczące bezpośredniego 
skutku wystąpienia bez umowy.

skreśla się

Or. it

Poprawka 71
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Odpowiedzialne władze krajowe 
państwa członkowskiego mogą złożyć do 

1. Odpowiedzialne władze krajowe 
państwa członkowskiego mogą złożyć do 



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

PL

Komisji pojedynczy wniosek o wkład 
finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać co najmniej 
wszystkie istotne informacje na temat 
obciążenia finansowego powstałego po 
stronie takiego państwa członkowskiego. 
We wniosku należy opisać środki 
publiczne podjęte w odpowiedzi na 
wystąpienie bez umowy i podać ich koszt 
netto do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 
przyczyny, dla których nie można było ich 
uniknąć za pomocą środków gotowości. 
Wniosek powinien także zawierać 
uzasadnienie dotyczące bezpośredniego 
skutku wystąpienia bez umowy.

Komisji pojedynczy wniosek o wkład 
finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać co najmniej 
wszystkie istotne informacje na temat 
obciążenia finansowego powstałego po 
stronie takiego państwa członkowskiego. 
We wniosku należy opisać środki 
publiczne podjęte w związku z 
przygotowywaniem się na wystąpienie bez 
umowy lub w odpowiedzi na wystąpienie 
bez umowy i podać ich koszt netto do dnia 
31 grudnia 2020 r. Wniosek powinien 
także zawierać uzasadnienie dotyczące 
bezpośredniego skutku wystąpienia bez 
umowy.

Or. de

Poprawka 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Odpowiedzialne władze krajowe 
państwa członkowskiego mogą złożyć do 
Komisji pojedynczy wniosek o wkład 
finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać co najmniej 
wszystkie istotne informacje na temat 
obciążenia finansowego powstałego po 
stronie takiego państwa członkowskiego. 
We wniosku należy opisać środki 
publiczne podjęte w odpowiedzi na 
wystąpienie bez umowy i podać ich koszt 
netto do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 
przyczyny, dla których nie można było ich 
uniknąć za pomocą środków gotowości. 
Wniosek powinien także zawierać 

1. Odpowiedzialne władze krajowe 
państwa członkowskiego mogą złożyć do 
Komisji pojedynczy wniosek o wkład 
finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać co najmniej 
wszystkie istotne informacje na temat 
wpływu na państwo członkowskie oraz 
obciążenia finansowego powstałego po 
stronie takiego państwa członkowskiego. 
We wniosku należy opisać środki 
publiczne podjęte w odpowiedzi na 
wystąpienie bez umowy i podać ich koszt 
netto do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 
przyczyny, dla których nie można było ich 
uniknąć za pomocą środków gotowości. 
Wniosek powinien także zawierać 
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uzasadnienie dotyczące bezpośredniego 
skutku wystąpienia bez umowy.

uzasadnienie dotyczące bezpośredniego 
skutku wystąpienia bez umowy.

Or. ro

Poprawka 73
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Komisja przygotowuje wskazówki 
dotyczące skutecznego dostępu do 
Funduszu i realizacji przekazanych z 
niego środków finansowych. Wskazówki 
zawierają szczegółowe instrukcje na temat 
przygotowania wniosku oraz określają 
informacje, jakie należy przedłożyć 
Komisji, w tym informacje o dowodach, 
które należy dostarczyć na temat 
powstałego obciążenia finansowego. 
Wskazówki podawane są do publicznej 
wiadomości na stronach internetowych 
odpowiednich Dyrekcji Generalnych 
Komisji, a Komisja zapewnia ich szersze 
rozpowszechnienie wśród państw 
członkowskich.

skreśla się

Or. it

Poprawka 74
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2) Komisja przygotowuje wskazówki 
dotyczące skutecznego dostępu do 
Funduszu i realizacji przekazanych z niego 
środków finansowych. Wskazówki 
zawierają szczegółowe instrukcje na temat 
przygotowania wniosku oraz określają 
informacje, jakie należy przedłożyć 
Komisji, w tym informacje o dowodach, 
które należy dostarczyć na temat 
powstałego obciążenia finansowego. 
Wskazówki podawane są do publicznej 
wiadomości na stronach internetowych 
odpowiednich Dyrekcji Generalnych 
Komisji, a Komisja zapewnia ich szersze 
rozpowszechnienie wśród państw 
członkowskich.

2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Komisja przygotuje wskazówki dotyczące 
skutecznego dostępu do Funduszu i 
realizacji przekazanych z niego środków 
finansowych. Wskazówki zawierają 
szczegółowe instrukcje na temat 
przygotowania wniosku oraz określają 
informacje, jakie należy przedłożyć 
Komisji, w tym informacje o dowodach, 
które należy dostarczyć na temat 
powstałego obciążenia finansowego. 
Wskazówki podawane są do publicznej 
wiadomości na stronach internetowych 
odpowiednich Dyrekcji Generalnych 
Komisji, a Komisja zapewnia ich szersze 
rozpowszechnienie wśród państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 75
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Po dniu 30 kwietnia 2020 r. 
Komisja ocenia na podstawie informacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku 
wszystkich otrzymanych wniosków, czy w 
każdym przypadku spełnione zostały 
warunki uruchomienia Funduszu, i ustala 
kwotę ewentualnego wkładu finansowego 
z Funduszu w granicach dostępnych 
środków finansowych.

skreśla się

Or. it

Poprawka 76
Pascal Arimont
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Po dniu 30 kwietnia 2020 r. 
Komisja ocenia na podstawie informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku 
wszystkich otrzymanych wniosków, czy w 
każdym przypadku spełnione zostały 
warunki uruchomienia Funduszu, i ustala 
kwotę ewentualnego wkładu finansowego 
z Funduszu w granicach dostępnych 
środków finansowych.

3. Po dniu 30 czerwca 2020 r. 
Komisja ocenia na podstawie informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku 
wszystkich otrzymanych wniosków, czy w 
każdym przypadku spełnione zostały 
warunki uruchomienia Funduszu, i ustala 
kwotę ewentualnego wkładu finansowego 
z Funduszu w granicach dostępnych 
środków finansowych.

Or. de

Poprawka 77
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Pomoc z Funduszu jest 
przyznawana państwom członkowskim 
spełniającym kryteria kwalifikowalności, 
przy uwzględnieniu progów określonych w 
art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej 
do 5 % poniesionego obciążenia 
finansowego i w granicach dostępnych 
środków budżetowych. W sytuacji gdy 
dostępny budżet okaże się 
niewystarczający, należy proporcjonalnie 
zmniejszyć stawkę pomocy.

skreśla się

Or. it
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Poprawka 78
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Pomoc z Funduszu jest 
przyznawana państwom członkowskim 
spełniającym kryteria kwalifikowalności, 
przy uwzględnieniu progów określonych w 
art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 
5 % poniesionego obciążenia finansowego 
i w granicach dostępnych środków 
budżetowych. W sytuacji gdy dostępny 
budżet okaże się niewystarczający, należy 
proporcjonalnie zmniejszyć stawkę 
pomocy.

4. Pomoc z Funduszu jest 
przyznawana państwom członkowskim 
spełniającym kryteria kwalifikowalności, 
przy uwzględnieniu progów określonych w 
art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 
10 % poniesionego obciążenia 
finansowego i w granicach dostępnych 
środków budżetowych. W sytuacji gdy 
dostępny budżet okaże się 
niewystarczający, należy proporcjonalnie 
zmniejszyć stawkę pomocy.

Or. de

Poprawka 79
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Pomoc z Funduszu jest 
przyznawana państwom członkowskim 
spełniającym kryteria kwalifikowalności, 
przy uwzględnieniu progów określonych w 
art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 
5 % poniesionego obciążenia finansowego 
i w granicach dostępnych środków 
budżetowych. W sytuacji gdy dostępny 
budżet okaże się niewystarczający, należy 
proporcjonalnie zmniejszyć stawkę 
pomocy.

4. Pomoc z Funduszu jest 
przyznawana państwom członkowskim 
spełniającym kryteria kwalifikowalności, 
przy uwzględnieniu progów określonych w 
art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 
20 % poniesionego obciążenia 
finansowego i w granicach dostępnych 
środków budżetowych. W sytuacji gdy 
dostępny budżet okaże się 
niewystarczający, należy proporcjonalnie 
zmniejszyć stawkę pomocy.
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Or. fr

Uzasadnienie

Próg zaproponowany przez Komisję Europejską musi zostać podniesiony, aby umożliwić 
państwom członkowskim najdotkliwiej odczuwającym skutki brexitu bez umowy uzyskanie 
realnej pomocy z FSUE. Jeżeli próg ten będzie zbyt niski, nie będzie żadnego efektu zachęty 
do uruchomienia tego funduszu.

Poprawka 80
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Decyzja o uruchomieniu Funduszu 
jest podejmowania wspólnie przez 
Parlament Europejski i Radę niezwłocznie 
po przedłożeniu wniosku przez Komisję. 
Komisja, z jednej strony, oraz Parlament 
Europejski i Rada, z drugiej strony, 
podejmują starania, aby do minimum 
skrócić czas potrzebny na uruchomienie 
Funduszu.

6. Decyzja o uruchomieniu Funduszu 
jest podejmowania wspólnie przez 
Parlament Europejski i Radę niezwłocznie 
po przedłożeniu wniosku przez Komisję. 
Komisja, z jednej strony, oraz Parlament 
Europejski i Rada, z drugiej strony, 
podejmują starania, aby do minimum 
skrócić czas potrzebny na uruchomienie 
Funduszu, i zobowiązują się jak 
najszybciej zaproponować doraźny 
instrument w celu zaradzenia tej sytuacji 
nadzwyczajnej.

Or. it

Poprawka 81
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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[...] skreśla się

Or. es

Poprawka 82
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Kwota zaliczki nie przekracza 25 % 
kwoty zakładanego wkładu finansowego i 
w żadnym przypadku nie może 
przekraczać 100 000 000 EUR. Po 
ustaleniu ostatecznej kwoty wkładu 
finansowego Komisja uwzględnia sumę 
zaliczki przed wypłatą pozostałej części 
wkładu finansowego. Komisja odzyskuje 
nienależnie wypłacone zaliczki.

3. Kwota zaliczki nie przekracza 25 % 
kwoty zakładanego wkładu finansowego i 
w żadnym przypadku nie może 
przekraczać 100 000 000 EUR. Po 
ustaleniu ostatecznej kwoty wkładu 
finansowego Komisja uwzględnia sumę 
zaliczki przed wypłatą pozostałej części 
wkładu finansowego. Komisja odzyskuje 
nienależnie wypłacone zaliczki. Kwota 
zaliczki nie przekracza 10 % kwoty 
zakładanego wkładu finansowego, jeżeli 
wniosek o wkład finansowy z Funduszu 
dotyczy poważnego obciążenia 
finansowego spowodowanego 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez umowy.

Or. it

Poprawka 83
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
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W rozporządzeniu (WE) nr 2012/2002 
wprowadza się następujące zmiany:
art. 4a otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 4a
1. Składając do Komisji wniosek o wkład 
finansowy z Funduszu w przypadku 
szkody spowodowanej klęską żywiołową, 
państwo członkowskie może zwrócić się o 
wypłatę zaliczki. Komisja wstępnie ocenia, 
czy taki wniosek spełnia warunki 
określone w art. 4 ust. 1, oraz sprawdza 
dostępność zasobów budżetowych. Jeżeli 
warunki zostały spełnione i dostępne są 
wystarczające zasoby, Komisja może w 
drodze aktu wykonawczego przyjąć 
decyzję o przyznaniu zaliczki i wypłacić 
zaliczkę niezwłocznie, przed podjęciem 
decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 4. 
Wypłata zaliczki następuje bez uszczerbku 
dla ostatecznej decyzji w sprawie 
uruchomienia Funduszu.
2. Kwota zaliczki nie przekracza 25 % 
kwoty zakładanego wkładu finansowego i 
w żadnym przypadku nie może 
przekraczać 100 000 000 EUR. Po 
ustaleniu ostatecznej kwoty wkładu 
finansowego Komisja uwzględnia kwotę 
zaliczki przed wypłatą pozostałej części 
wkładu finansowego. Komisja odzyskuje 
nienależnie wypłacone zaliczki.
3. Wszelkie zwroty należnych środków do 
budżetu ogólnego Unii mają miejsce przed 
terminem płatności podanym w nakazie 
odzyskania środków sporządzonym 
zgodnie z art. 101 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/10461a. Termin płatności 
przypada na ostatni dzień drugiego 
miesiąca po dacie sporządzenia nakazu.
4. Przyjmując projekt budżetu ogólnego 
Unii na dany rok budżetowy, Komisja, o 
ile jest to niezbędne w celu zapewnienia 
na czas dostępu do zasobów budżetowych, 
proponuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie uruchomienie z Funduszu kwoty 
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do 100 000 000 EUR na wypłatę zaliczek i 
proponuje zapisanie odpowiednich 
środków w budżecie ogólnym Unii. 
Uzgodnienia budżetowe muszą 
odpowiadać pułapom, o których mowa w 
art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE, 
Euratom) nr 1311/20132a.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1). 
2a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 
1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 
określające wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 884).

Or. en

Uzasadnienie

Jak szczegółowo opisano w uzasadnieniu wniosku, w którym przytacza się przykład trzęsienia 
ziemi w Abruzji, zwiększenie płatności zaliczkowych z FSUE ma kluczowe znaczenie. W 
poprawce powtarzamy więc nowy artykuł 4b zwiększający kwotę zaliczki, usuwamy jednak 
odniesienie do przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1309/2013

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 1a
W rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 po lit. b) dodaje się następującą 
literę:
„c) pracowników zwolnionych i osób, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek w wyniku 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) bez umowy.”;
2) w art. 3 po lit. b) dodaje się następującą 
literę:
„c) pracownika zwolnionego i osobę, 
która zaprzestała prowadzenia 
działalności na własny rachunek w 
wyniku wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii bez umowy.”;
3) art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na niewielkich rynkach pracy lub w 
wyjątkowych okolicznościach, takich jak 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 
Unii zgodnie z art. 50 TUE bez umowy, 
zwłaszcza w przypadkach dotyczących 
MŚP, jeśli zostanie to należycie 
uzasadnione przez składające wniosek 
państwo członkowskie, wniosek o 
przyznanie wkładu finansowego na 
podstawie niniejszego artykułu można 
uznać za dopuszczalny, nawet jeśli 
kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) nie 
są całkowicie spełnione, jeżeli zwolnienia 
mają poważny wpływ na zatrudnienie i 
gospodarkę lokalną, regionalną lub 
krajową. Państwo członkowskie 
składające wniosek określa, które z 
kryteriów interwencji określonych w ust. 1 
lit. a) i b) nie są całkowicie spełnione. 
Łączna kwota wkładów w wyjątkowych 
okolicznościach nie może przekroczyć 
10 % maksymalnej rocznej kwoty EFG.”;
4) w art. 7 po ust. 4 dodaje się następujący 
ustęp:
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„5. Dostępne środki na działania, o 
których mowa w art. 2 lit. c), ogranicza się 
do 75 % maksymalnej kwoty EFG 
dostępnej na lata 2019 i 2020, po czym 
przestaje się stosować określony w tym 
artykule nadzwyczajny środek 
interwencyjny. W odniesieniu do tych 
działań uruchomienie EFG pokrywa 
koszty środków przewidzianych w art. 7 
ust. 1 lit. a), b) i c) dla bezpośrednio 
poszkodowanych pracowników lub osób 
pracujących na własny rachunek od dnia 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii zgodnie z art. 50 TUE bez umowy do 
dnia 31 grudnia 2020 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Budżet tego środka nadzwyczajnego, przeznaczonego na pokrycie obciążeń na państw 
członkowskich spowodowanych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy, 
powinien być finansowany z wykorzystaniem jedynie bardzo małej kwoty (5 %) z 
Europejskiego Funduszu Solidarności. Bardziej odpowiednim instrumentem przeznaczonym 
do tego celu powinien być Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2 Wejście w życie

Or. en

Poprawka 86
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia następującego po dniu, w którym 
Traktaty przestają mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa na podstawie 
art. 50 ust. 3 TUE.

skreśla się

Or. en

Poprawka 87
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie ma jednak 
zastosowania, jeżeli do dnia, o którym 
mowa w akapicie drugim niniejszego 
artykułu, weszła w życie umowa o 
wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym 
Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE.

skreśla się

Or. en


