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Amendamentul 1
Mathilde Androuët

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. fr

Justificare

Această nouă dispoziție a Comisiei, care dă naștere unui fond care afectează în mod direct 
supraviețuirea europenilor în mijlocul unor evenimente catastrofice, creează confuzie cu 
privire la valorile UE. Viabilitatea economică este la fel de importantă, dacă nu chiar mai 
importantă decât viața umană, din perspectiva Comisiei? Acest lucru implică, de asemenea, 
că votul britanic din cadrul referendumului, adică exprimarea democratică a voinței 
poporului britanic, este comparat cu o catastrofă naturală. Fondul trebuie utilizat în scopuri 
limitate și nu trebuie utilizat abuziv pentru acest eveniment, care a fost, în mod cert, 
neașteptat, dar în niciun caz nu reprezintă o amenințare directă la adresa vieții umane.

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

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2012/2002 al Consiliului pentru a oferi 
asistență financiară statelor membre în 
scopul acoperirii sarcinii financiare 
considerabile suportate de acestea ca 
urmare a unei retrageri a Regatului Unit 
din Uniune fără un acord

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2012/2002 al Consiliului și a 
Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 
pentru a oferi asistență financiară statelor 
membre în scopul acoperirii sarcinii 
financiare considerabile suportate de 
acestea ca urmare a unei retrageri a 
Regatului Unit din Uniune fără un acord
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Or. en

Amendamentul 3
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2012/2002 al Consiliului pentru a oferi 
asistență financiară statelor membre în 
scopul acoperirii sarcinii financiare 
considerabile suportate de acestea ca 
urmare a unei retrageri a Regatului Unit 
din Uniune fără un acord

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2012/2002 al Consiliului pentru a modifica 
cuantumul plăților în avans

Or. en

Justificare

Creșterea numărului de catastrofe naturale cauzate de schimbările climatice, alături de 
caracterul imprevizibil al altor catastrofe precum cutremurele, necesită o abordare mai 
prudentă în propunerea Comisiei, care nu ar trebui să modifice în totalitate logica FSUE și 
ar trebui să vizeze doar creșterea nivelului plăților în avans. Considerăm că există și alte 
instrumente, cum ar fi FEG, care sunt mai adecvate pentru a face față consecințelor unei 
retrageri dezordonate a Regatului Unit.

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

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene (denumit în continuare 
„fondul”) a fost instituit prin 

(1) Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene a fost instituit prin Regulamentul 
(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului8. Fondul 
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Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al 
Consiliului8. Fondul a fost creat pentru a 
oferi asistență financiară statelor membre 
ca urmare a unor situații de urgență, ca 
semn concret al solidarității europene în 
situații de dificultate.

a fost creat pentru a oferi asistență 
financiară statelor membre, pentru a 
răspunde catastrofelor naturale majore și 
pentru a exprima solidaritatea europeană 
cu regiunile afectate de catastrofe din 
Europa.

_________________ _________________
8 Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al 
Consiliului din 11 noiembrie 2002 de 
instituire a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, 
p. 3).

8 Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al 
Consiliului din 11 noiembrie 2002 de 
instituire a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, 
p. 3).

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) a fost creat 1a pentru a 
permite Uniunii să manifeste solidaritate 
față de lucrătorii disponibilizați din cauza 
unor schimbări structurale majore 
intervenite în structura comerțului 
mondial din cauza globalizării și a 
crizelor financiare și economice de la 
nivel mondial și poate să ofere sprijin 
beneficiarilor de pe piețele mici ale 
muncii sau în situații excepționale, în 
special în ceea ce privește cererile 
colective care implică întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri), chiar dacă numărul 
disponibilizărilor este sub pragul normal 
de mobilizare a FEG.
_________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind crearea 
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Fondului european de ajustare la 
globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

Or. en

Justificare

Fondul european de ajustare la globalizare este considerat un instrument mai adecvat pentru 
a ajuta statele membre afectate de consecințele unei retrageri a Regatului Unit din Uniune 
fără un acord.

Amendamentul 6
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 29 martie 2017, Regatul Unit a 
transmis notificarea intenției sale de a se 
retrage din Uniune în temeiul articolului 
50 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE). Tratatele nu se vor 
mai aplica Regatului Unit de la data 
intrării în vigoare a unui acord de 
retragere sau, în lipsa încheierii unui 
acord, la doi ani după respectiva 
notificare, cu excepția cazului în care 
Consiliul European, în acord cu Regatul 
Unit, decide în unanimitate să 
prelungească această perioadă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 29 martie 2017, Regatul Unit a 
transmis notificarea intenției sale de a se 

eliminat
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retrage din Uniune în temeiul articolului 
50 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE). Tratatele nu se vor 
mai aplica Regatului Unit de la data 
intrării în vigoare a unui acord de 
retragere sau, în lipsa încheierii unui 
acord, la doi ani după respectiva 
notificare, cu excepția cazului în care 
Consiliul European, în acord cu Regatul 
Unit, decide în unanimitate să 
prelungească această perioadă.

Or. it

Amendamentul 8
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 11 aprilie 2019, în urma unei 
cereri din partea Regatului Unit, 
Consiliul European a convenit9 să 
prelungească din nou10 perioada 
prevăzută la articolul 50 alineatul (3) din 
TUE, până la 31 octombrie 2019. Cu 
excepția cazului în care Regatul Unit 
ratifică Acordul de retragere11 până la 31 
octombrie 2019 sau solicită a treia 
prelungire, pe care Consiliul European 
trebuie să o aprobe în unanimitate, 
Regatul Unit va părăsi Uniunea fără un 
acord și va deveni o țară terță începând cu 
1 noiembrie 2019.

eliminat

_________________
9 Decizia (UE) 2019/584 a Consiliului 
European, JO L 101, 11.4.2019, p. 1.
10 În urma unei solicitări care i-a fost 
adresată de Regatul Unit, Consiliul 
European a decis o primă prelungire la 22 
martie 2019 - Decizia (UE) 2019/476 a 
Consiliului European (JO L 80I, 
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22.3.2019, p. 1).
11 Acord privind retragerea Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din 
Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (JO C 144I, 25.4.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 9
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 11 aprilie 2019, în urma unei 
cereri din partea Regatului Unit, 
Consiliul European a convenit9 să 
prelungească din nou10 perioada 
prevăzută la articolul 50 alineatul (3) din 
TUE, până la 31 octombrie 2019. Cu 
excepția cazului în care Regatul Unit 
ratifică Acordul de retragere11 până la 31 
octombrie 2019 sau solicită a treia 
prelungire, pe care Consiliul European 
trebuie să o aprobe în unanimitate, 
Regatul Unit va părăsi Uniunea fără un 
acord și va deveni o țară terță începând cu 
1 noiembrie 2019.

eliminat

_________________
9 Decizia (UE) 2019/584 a Consiliului 
European, JO L 101, 11.4.2019, p. 1.
10 În urma unei solicitări care i-a fost 
adresată de Regatul Unit, Consiliul 
European a decis o primă prelungire la 22 
martie 2019 - Decizia (UE) 2019/476 a 
Consiliului European (JO L 80I, 
22.3.2019, p. 1).
11 Acord privind retragerea Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din 
Comunitatea Europeană a Energiei 
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Atomice (JO C 144I, 25.4.2019, p. 1).

Or. it

Amendamentul 10
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a atenua impactul 
economic al retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord și pentru a 
demonstra solidaritatea cu statele membre 
cele mai afectate în astfel de circumstanțe 
excepționale, Regulamentul (CE) nr. 
2012/2002 ar trebui modificat pentru a 
sprijini cheltuielile publice aferente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 11
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a atenua impactul 
economic al retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord și pentru a 
demonstra solidaritatea cu statele membre 
cele mai afectate în astfel de circumstanțe 
excepționale, Regulamentul (CE) nr. 
2012/2002 ar trebui modificat pentru a 
sprijini cheltuielile publice aferente.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a atenua impactul economic 
al retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord și pentru a demonstra solidaritatea 
cu statele membre cele mai afectate în 
astfel de circumstanțe excepționale, 
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 ar trebui 
modificat pentru a sprijini cheltuielile 
publice aferente.

(4) Pentru a atenua impactul economic 
și social al retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord și pentru a demonstra 
solidaritatea cu statele membre cele mai 
afectate în astfel de circumstanțe 
excepționale, Regulamentul (CE) nr. 
2012/2002 ar trebui modificat pentru a 
sprijini cheltuielile publice aferente.

Or. ro

Amendamentul 13
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Întrucât aceasta este o utilizare 
excepțională a fondului, asistența sa 
pentru a atenua sarcina financiară 
considerabilă suportată de statele membre 
ca o consecință directă a retragerii 
Regatului Unit din Uniune fără un acord 
ar trebui să fie direcționată și limitată în 
timp, pentru a garanta justificarea inițială 
a fondului și capacitatea sa de a reacționa 
la catastrofe naturale.

eliminat

Or. it

Amendamentul 14
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
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Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Întrucât aceasta este o utilizare 
excepțională a fondului, asistența sa 
pentru a atenua sarcina financiară 
considerabilă suportată de statele membre 
ca o consecință directă a retragerii 
Regatului Unit din Uniune fără un acord 
ar trebui să fie direcționată și limitată în 
timp, pentru a garanta justificarea inițială 
a fondului și capacitatea sa de a reacționa 
la catastrofe naturale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Pascal Arimont

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Întrucât aceasta este o utilizare 
excepțională a fondului, asistența sa pentru 
a atenua sarcina financiară considerabilă 
suportată de statele membre ca o 
consecință directă a retragerii Regatului 
Unit din Uniune fără un acord ar trebui să 
fie direcționată și limitată în timp, pentru a 
garanta justificarea inițială a fondului și 
capacitatea sa de a reacționa la catastrofe 
naturale.

(5) Întrucât aceasta este o utilizare 
excepțională a fondului, asistența sa pentru 
a atenua sarcina financiară considerabilă 
suportată sau care va fi suportată de 
statele membre în cadrul pregătirii directe 
pentru o retragere și/sau ca o consecință 
directă a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord ar trebui să fie 
direcționată și limitată în timp, pentru a 
garanta justificarea inițială a fondului și 
capacitatea sa de a reacționa la catastrofe 
naturale.

Or. de

Amendamentul 16
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
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Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Întrucât aceasta este o utilizare 
excepțională a fondului, asistența sa pentru 
a atenua sarcina financiară considerabilă 
suportată de statele membre ca o 
consecință directă a retragerii Regatului 
Unit din Uniune fără un acord ar trebui să 
fie direcționată și limitată în timp, pentru a 
garanta justificarea inițială a fondului și 
capacitatea sa de a reacționa la catastrofe 
naturale.

(5) Întrucât aceasta este o utilizare 
excepțională a fondului, asistența sa pentru 
a atenua sarcina financiară considerabilă 
suportată de statele membre ca urmare a 
catastrofelor naturale datorate retragerii 
Regatului Unit din Uniune fără un acord ar 
trebui să fie direcționată și limitată în timp, 
pentru a garanta justificarea inițială a 
fondului și capacitatea sa de a reacționa la 
catastrofe naturale.

Or. es

Amendamentul 17
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul acestei utilizări 
excepționale a fondului, este oportun să 
se stabilească un cuantum minim al 
daunelor estimate peste care un stat 
membru poate solicita asistență din partea 
fondului ca urmare a retragerii Regatului 
Unit din Uniune fără un acord. În plus, 
normele de eligibilitate trebuie modificate 
pentru a include sprijinul pentru 
cheltuielile publice suportate ca urmare a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord.

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
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Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul acestei utilizări 
excepționale a fondului, este oportun să 
se stabilească un cuantum minim al 
daunelor estimate peste care un stat 
membru poate solicita asistență din partea 
fondului ca urmare a retragerii Regatului 
Unit din Uniune fără un acord. În plus, 
normele de eligibilitate trebuie modificate 
pentru a include sprijinul pentru 
cheltuielile publice suportate ca urmare a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord.

eliminat

Or. it

Amendamentul 19
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul acestei utilizări 
excepționale a fondului, este oportun să se 
stabilească un cuantum minim al daunelor 
estimate peste care un stat membru poate 
solicita asistență din partea fondului ca 
urmare a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord. În plus, normele de 
eligibilitate trebuie modificate pentru a 
include sprijinul pentru cheltuielile publice 
suportate ca urmare a retragerii Regatului 
Unit din Uniune fără un acord.

(6) În scopul acestei utilizări 
excepționale a fondului, este oportun să se 
stabilească un cuantum minim al daunelor 
estimate peste care un stat membru poate 
solicita asistență din partea fondului ca 
urmare a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord. În plus, normele de 
eligibilitate trebuie modificate pentru a 
include sprijinul pentru cheltuielile publice 
suportate ca urmare a retragerii Regatului 
Unit din Uniune fără un acord, în 
circumstanțe care reprezintă o catastrofă 
naturală.

Or. es

Amendamentul 20
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Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura egalitatea de 
tratament între statele membre, ar trebui 
să existe un termen-limită unic aplicabil 
tuturor statelor membre pentru depunerea 
cererilor pentru o contribuție financiară 
din fond, fără posibilitatea de a prelungi o 
cerere după acest termen-limită pentru a 
acoperi cheltuielile suplimentare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura egalitatea de 
tratament între statele membre, ar trebui 
să existe un termen-limită unic aplicabil 
tuturor statelor membre pentru depunerea 
cererilor pentru o contribuție financiară 
din fond, fără posibilitatea de a prelungi o 
cerere după acest termen-limită pentru a 
acoperi cheltuielile suplimentare.

eliminat

Or. it

Amendamentul 22
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(8) Pentru a menține disponibilitatea 
fondului pentru scopul lui original, și 
anume catastrofele naturale, ar trebui 
stabilit un plafon bugetar pentru sprijinul 
legat de retragerea Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.

eliminat

Or. it

Amendamentul 23
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține disponibilitatea 
fondului pentru scopul lui original, și 
anume catastrofele naturale, ar trebui 
stabilit un plafon bugetar pentru sprijinul 
legat de retragerea Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține disponibilitatea 
fondului pentru scopul lui original, și 
anume catastrofele naturale, ar trebui 
stabilit un plafon bugetar pentru sprijinul 
legat de retragerea Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.

(8) Având în vedere că trebuie să se 
aloce un buget rezonabil pentru a menține 
disponibilitatea Fondului de solidaritate al 
Uniunii Europene pentru catastrofe 
naturale, statelor membre și regiunilor 
trebuie să li se pună la dispoziție alte 
mijloace suplimentare pentru a le ajuta să 
limiteze impactul unei eventuale retrageri 
a Regatului Unit din Uniune fără un acord, 
de exemplu prin intermediul FEG sau al 
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altor instrumente financiare ad hoc.

Or. en

Amendamentul 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține disponibilitatea 
fondului pentru scopul lui original, și 
anume catastrofele naturale, ar trebui 
stabilit un plafon bugetar pentru sprijinul 
legat de retragerea Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.

(8) Pentru a menține disponibilitatea 
fondului pentru scopul lui original, și 
anume catastrofele naturale, ar trebui 
stabilit un plafon bugetar pentru sprijinul 
legat de retragerea Regatului Unit din 
Uniune fără un acord. Comisia ar trebui să 
introducă criterii de eligibilitate clare care 
să clarifice tipurile de solicitanți eligibili 
care pot beneficia de sprijin și să se 
asigure că volumul cheltuielilor efectuate 
nu are un impact major asupra bugetului 
alocat măsurilor inițiale finanțate de 
fond.

Or. ro

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

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține disponibilitatea 
fondului pentru scopul lui original, și 
anume catastrofele naturale, ar trebui 
stabilit un plafon bugetar pentru sprijinul 
legat de retragerea Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.

(8) Pentru a menține disponibilitatea 
Fondului de solidaritate al Uniunii 
Europene și a FEG pentru scopurile lor 
originale, și anume catastrofele naturale, ar 
trebui stabilit un plafon bugetar pentru 
sprijinul legat de retragerea Regatului Unit 
din Uniune fără un acord.
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Amendamentul 27
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Asistența din partea fondului 
pentru atenuarea sarcinii financiare 
considerabile suportate de statele membre 
ca urmare a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord ar trebui să facă 
obiectul acelorași norme de punere în 
aplicare, monitorizare, raportare, control 
și audit ca orice altă intervenție a 
fondului. În plus, având în vedere sfera 
largă a cheltuielilor publice potențial 
eligibile pentru sprijin, este important să 
se asigure respectarea altor dispoziții din 
legislația UE, în special a normelor 
privind ajutoarele de stat.

eliminat

Or. it

Amendamentul 28
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Asistența din partea fondului 
pentru atenuarea sarcinii financiare 
considerabile suportate de statele membre 
ca urmare a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord ar trebui să facă 
obiectul acelorași norme de punere în 
aplicare, monitorizare, raportare, control 
și audit ca orice altă intervenție a 
fondului. În plus, având în vedere sfera 
largă a cheltuielilor publice potențial 

eliminat
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eligibile pentru sprijin, este important să 
se asigure respectarea altor dispoziții din 
legislația UE, în special a normelor 
privind ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 29
Pascal Arimont

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Asistența din partea fondului pentru 
atenuarea sarcinii financiare considerabile 
suportate de statele membre ca urmare a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord ar trebui să facă obiectul acelorași 
norme de punere în aplicare, monitorizare, 
raportare, control și audit ca orice altă 
intervenție a fondului. În plus, având în 
vedere sfera largă a cheltuielilor publice 
potențial eligibile pentru sprijin, este 
important să se asigure respectarea altor 
dispoziții din legislația UE, în special a 
normelor privind ajutoarele de stat.

(9) Asistența din partea fondului pentru 
atenuarea sarcinii financiare considerabile 
suportate sau care poate fi suportată de 
statele membre în cadrul pregătirii directe 
pentru o retragere și/sau ca urmare a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord ar trebui să facă obiectul acelorași 
norme de punere în aplicare, monitorizare, 
raportare, control și audit ca orice altă 
intervenție a fondului. În plus, având în 
vedere sfera largă a cheltuielilor publice 
potențial eligibile pentru sprijin, este 
important să se asigure respectarea altor 
dispoziții din legislația UE, în special a 
normelor privind ajutoarele de stat.

Or. de

Amendamentul 30
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Asistența din partea fondului pentru 
atenuarea sarcinii financiare considerabile 
suportate de statele membre ca urmare a 

(9) Asistența din partea fondului pentru 
atenuarea sarcinii financiare considerabile 
suportate de statele membre ca urmare a 
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retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord ar trebui să facă obiectul acelorași 
norme de punere în aplicare, monitorizare, 
raportare, control și audit ca orice altă 
intervenție a fondului. În plus, având în 
vedere sfera largă a cheltuielilor publice 
potențial eligibile pentru sprijin, este 
important să se asigure respectarea altor 
dispoziții din legislația UE, în special a 
normelor privind ajutoarele de stat.

retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord ar trebui să facă obiectul acelorași 
norme de punere în aplicare, monitorizare, 
raportare, control și audit ca orice altă 
intervenție a fondului. În plus, având în 
vedere sfera largă a cheltuielilor publice 
potențial eligibile pentru sprijin, este 
important să se asigure respectarea altor 
dispoziții din legislația Uniunii, în special 
a normelor privind ajutoarele de stat.

Or. es

Amendamentul 31
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia ar trebui să fie în măsură 
să ia o decizie rapidă pentru angajarea și 
mobilizarea, în cel mai scurt timp posibil, 
a resurselor financiare specifice. Prin 
urmare, dispozițiile existente pentru 
efectuarea de plăți în avans ar trebui 
consolidate prin creșterea cuantumurilor 
respective.

eliminat

Or. it

Amendamentul 32
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezentul regulament ar trebui să 
intre în vigoare în regim de urgență în 
ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 

eliminat
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ar trebui să se aplice începând cu ziua 
următoare celei în care tratatele încetează 
să se aplice Regatului Unit în temeiul 
articolului 50 alineatul (3) din TUE, cu 
excepția cazului în care un acord de 
retragere încheiat cu Regatul Unit a intrat 
în vigoare până la acea dată.

Or. it

Amendamentul 33
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezentul regulament ar trebui să 
intre în vigoare în regim de urgență în 
ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
ar trebui să se aplice începând cu ziua 
următoare celei în care tratatele încetează 
să se aplice Regatului Unit în temeiul 
articolului 50 alineatul (3) din TUE, cu 
excepția cazului în care un acord de 
retragere încheiat cu Regatul Unit a intrat 
în vigoare până la acea dată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Stéphane Bijoux

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a garanta că fondul începe 
să producă efecte de îndată ce statul 
membru se confruntă cu o sarcină 
financiară grea - chiar dacă aceasta este 
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anterioară intrării în vigoare a 
prezentului regulament - ca consecință 
directă a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord, în temeiul 
articolului 50 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, dispozițiile 
corespunzătoare trebuie să aibă efect 
retroactiv.

Or. fr

Justificare

Trebuie furnizată o justificare specifică pentru aplicarea retroactivă a Regulamentului (CE) 
nr. 2012/2002 al Consiliului, ca urmare a modificării articolului 3 litera (a) punctul 3 (a se 
vedea amendamentul 53).

Amendamentul 35
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, Regulamentul (CE) 
nr. 2012/2002 ar trebui modificat în 
consecință,

eliminat

Or. it

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

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 
2012/2002 ar trebui modificat în 
consecință,

(12) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 
2012/2002 și Regulamentul (UE) 
1309/2013 ar trebui modificate în 
consecință,
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Amendamentul 37
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolele 1, 3a, 3b, 4a, 4b

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al FSUE nu ar trebui extins la situații care ar putea fi cauzate de o 
retragere dezordonată a Regatului Unit din UE.

Amendamentul 38
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale, precum și la situațiile 
în care un stat membru suportă o sarcină 
financiară considerabilă ca o consecință 
directă a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.”

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale în cazul în care statul 
membru afectat de catastrofă este deosebit 
de vulnerabil ca urmare a retragerii 
Regatului Unit din Uniune fără un acord, 
precum și la situațiile în care un stat 
membru suportă o sarcină financiară 
considerabilă ca o consecință directă a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord.”

Or. es
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Amendamentul 39
Mathilde Androuët

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale, precum și la situațiile 
în care un stat membru suportă o sarcină 
financiară considerabilă ca o consecință 
directă a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.”

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale.

Or. fr

Justificare

În cazul în care se aplică aceste dispoziții, criteriile de eligibilitate pentru fond trebuie să fie 
perfect clare. Fondul de solidaritate al UE poate fi utilizat doar ca răspuns la catastrofele 
naturale. Dacă UE începe să amestece catastrofele naturale cu problemele sau crizele 
financiare, nimic nu va împiedica extinderea ulterioară a domeniului de aplicare al fondului 
la alte probleme decât retragerea Regatului Unit din UE.

Amendamentul 40
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale, precum și la situațiile 
în care un stat membru suportă o sarcină 
financiară considerabilă ca o consecință 
directă a retragerii Regatului Unit din 

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale.”.
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Uniune fără un acord.”

Or. it

Amendamentul 41
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale, precum și la situațiile 
în care un stat membru suportă o sarcină 
financiară considerabilă ca o consecință 
directă a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.”

„În sensul prezentului regulament, pentru 
cheltuielile legate de cadrul financiar 
multianual 2014-2020, noțiunea de 
«catastrofe majore» se referă la catastrofele 
naturale, precum și la situațiile în care un 
stat membru suportă o sarcină financiară 
considerabilă ca o consecință directă a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord.”

Or. en

Amendamentul 42
Raffaele Fitto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale, precum și la situațiile 
în care un stat membru suportă o sarcină 
financiară considerabilă ca o consecință 
directă a retragerii Regatului Unit din 
Uniune fără un acord.”

„În sensul prezentului regulament, noțiunea 
de «catastrofe majore» se referă la 
catastrofele naturale, precum și, în mod 
excepțional în perioada de la data 
retragerii până la 31 decembrie 2020, la 
situațiile în care un stat membru suportă o 
sarcină financiară considerabilă ca o 
consecință directă a retragerii Regatului 



AM\1190155RO.docx 25/50 PE641.404v01-00

RO

Unit din Uniune fără un acord.”

Or. it

Amendamentul 43
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolele 3 a, 3 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Amendamentul 44
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru, 
asistența din partea fondului poate fi, de 
asemenea, mobilizată atunci când statul 
membru suportă o sarcină financiară 
considerabilă ca o consecință directă a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord în conformitate cu articolul 50 
alineatul (2) din TUE («retragere fără un 
acord»). Asistența ia forma unei 
contribuții financiare din fond.

eliminat

Or. es

Amendamentul 45
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Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru, 
asistența din partea fondului poate fi, de 
asemenea, mobilizată atunci când statul 
membru suportă o sarcină financiară 
considerabilă ca o consecință directă a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord în conformitate cu articolul 50 
alineatul (2) din TUE («retragere fără un 
acord»). Asistența ia forma unei 
contribuții financiare din fond.

eliminat

Or. it

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru, 
asistența din partea fondului poate fi, de 
asemenea, mobilizată atunci când statul 
membru suportă o sarcină financiară 
considerabilă ca o consecință directă a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord în conformitate cu articolul 50 
alineatul (2) din TUE («retragere fără un 
acord»). Asistența ia forma unei contribuții 
financiare din fond.

(1) La cererea unui stat membru, 
asistența din partea Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene poate fi, 
de asemenea, mobilizată atunci când statul 
membru suportă o sarcină financiară 
considerabilă ca o consecință directă a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord în conformitate cu articolul 50 
alineatul (2) din TUE («retragere fără un 
acord»). Asistența ia forma unei contribuții 
financiare din fond.

(Această modificare se aplică întregului 
text.)
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Amendamentul 47
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele disponibile pentru acest 
obiectiv sunt limitate la jumătate din 
cuantumul maxim disponibil pentru 
intervenția fondului pentru anii 2019 și 
2020.

eliminat

Or. it

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele disponibile pentru acest 
obiectiv sunt limitate la jumătate din 
cuantumul maxim disponibil pentru 
intervenția fondului pentru anii 2019 și 
2020.

(2) Creditele disponibile doar pentru 
acest obiectiv sunt limitate la 5 % din 
cuantumul maxim disponibil pentru 
intervenția fondului pentru anii 2019 și 
2020.

Or. en

Amendamentul 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3



PE641.404v01-00 28/50 AM\1190155RO.docx

RO

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele disponibile pentru acest 
obiectiv sunt limitate la jumătate din 
cuantumul maxim disponibil pentru 
intervenția fondului pentru anii 2019 și 
2020.

(2) Creditele disponibile pentru acest 
obiectiv sunt limitate la 30 % din 
cuantumul maxim disponibil pentru 
intervenția fondului pentru anii 2019 și 
2020.

Or. en

Justificare

Pentru ca FSUE să poată funcționa eficient în conformitate cu scopul său inițial, și anume 
acordarea de asistență pentru situații de catastrofe naturale, pentru asistența pentru Brexit 
nu ar trebui să fie disponibilă mai mult de 30 % din alocarea anuală maximă a FSUE. Orice 
asistență suplimentară ar trebui să provină de la Fondul european de ajustare la globalizare 
(FEG) sau de la alte instrumente financiare ad-hoc.

Amendamentul 50
Raffaele Fitto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele disponibile pentru acest 
obiectiv sunt limitate la jumătate din 
cuantumul maxim disponibil pentru 
intervenția fondului pentru anii 2019 și 
2020.

(2) Creditele disponibile pentru acest 
obiectiv sunt limitate la 30 % din 
cuantumul maxim disponibil pentru 
intervenția fondului pentru anii 2019 și 
2020.

Or. it

Amendamentul 51
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
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Articolul 3 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Această asistență acoperă o parte a 
cheltuielilor publice suplimentare 
generate direct de retragerea fără un 
acord și suportate exclusiv între data 
retragerii fără un acord și 31 decembrie 
2020 («sarcina financiară»).

eliminat

Or. it

Amendamentul 52
Pascal Arimont

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Această asistență acoperă o parte a 
cheltuielilor publice suplimentare generate 
direct de retragerea fără un acord și 
suportate exclusiv între data retragerii 
fără un acord și 31 decembrie 2020 
(«sarcina financiară»).

(3) Această asistență acoperă o parte a 
cheltuielilor publice suplimentare generate 
direct și suportate exclusiv în perioada 1 
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 în 
vederea pregătirii unei retrageri fără acord 
și/sau ca urmare a unei retrageri fără un 
acord («sarcina financiară»). 

Or. de

Amendamentul 53
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 30 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Această asistență acoperă o parte a 
cheltuielilor publice suplimentare generate 

(3) Această asistență acoperă o parte a 
cheltuielilor publice suplimentare ca 



PE641.404v01-00 30/50 AM\1190155RO.docx

RO

direct de retragerea fără un acord și 
suportate exclusiv între data retragerii fără 
un acord și 31 decembrie 2020 («sarcina 
financiară»).

răspuns la catastrofele naturale în urma 
retragerii fără un acord și suportate 
exclusiv între data retragerii fără un acord 
și 31 decembrie 2020 («sarcina 
financiară»).

Or. es

Amendamentul 54
Stéphane Bijoux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Această asistență acoperă o parte a 
cheltuielilor publice suplimentare generate 
direct de retragerea fără un acord și 
suportate exclusiv între data retragerii fără 
un acord și 31 decembrie 2020 («sarcina 
financiară»).

(3) Această asistență acoperă o parte a 
cheltuielilor publice suplimentare generate 
direct de retragerea fără un acord și 
suportate exclusiv între 19 iulie 2018 și 31 
decembrie 2020 («sarcina financiară»).

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 55
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
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Articolul 3 a – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Asistența se acordă numai în 
cazurile care ar fi fost incluse în Acordul 
de retragere dintre Uniune și Regatul 
Unit.

Or. en

Amendamentul 56
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru este eligibil să 
solicite asistență în temeiul prezentului 
articol în cazul în care se estimează că 
sarcina financiară pe care a suferit-o este 
fie de peste 1 500 000 000 EUR în 
prețurile din 2011, fie de peste 0,3 % din 
venitul său național brut.

eliminat

Or. it

Amendamentul 57
Mathilde Androuët

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru este eligibil să 
solicite asistență în temeiul prezentului 
articol în cazul în care se estimează că 
sarcina financiară pe care a suferit-o este 

(4) Un stat membru este eligibil să 
solicite asistență în temeiul prezentului 
articol în cazul în care se estimează că 
sarcina financiară pe care a suferit-o este 
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fie de peste 1 500 000 000 EUR în prețurile 
din 2011, fie de peste 0,3 % din venitul său 
național brut.

fie de peste 1 500 000 000 EUR în prețurile 
din 2011, fie de peste 0,3 % din venitul său 
național brut, concomitent cu pierderea a 
2 % din locurile de muncă într-un anumit 
sector al economiei.

Or. fr

Justificare

Această finanțare din partea UE trebuie utilizată pentru a salva locurile de muncă direct 
expuse unui risc ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune. Dacă unicul criteriu este 
pierderea financiară, această finanțare poate fi limitată la sectorul financiar, ale cărui 
fluctuații, oricât de mari ar fi, afectează doar o mică parte a economiei productive reale. 
Adăugarea noțiunii de pierderi de locuri de muncă asigură, de asemenea, faptul că această 
finanțare este direcționată mai degrabă către persoane fizice decât către entități abstracte.

Amendamentul 58
Pascal Arimont

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru este eligibil să 
solicite asistență în temeiul prezentului 
articol în cazul în care se estimează că 
sarcina financiară pe care a suferit-o este 
fie de peste 1 500 000 000 EUR în prețurile 
din 2011, fie de peste 0,3 % din venitul său 
național brut.

(4) Un stat membru este eligibil să 
solicite asistență în temeiul prezentului 
articol în cazul în care se estimează că 
sarcina financiară pe care a suferit-o este 
fie de peste 250 000 000 EUR în prețurile 
din 2011, fie de peste 0,05 % din venitul 
său național brut.

Or. de

Amendamentul 59
Stéphane Bijoux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru este eligibil să 
solicite asistență în temeiul prezentului 
articol în cazul în care se estimează că 
sarcina financiară pe care a suferit-o este 
fie de peste 1 500 000 000 EUR în prețurile 
din 2011, fie de peste 0,3 % din venitul său 
național brut.

(4) Un stat membru este eligibil să 
solicite asistență în temeiul prezentului 
articol în cazul în care se estimează că 
sarcina financiară pe care a suferit-o este 
fie de peste 150 000 000 EUR în prețurile 
din 2011, fie de peste 0,3 % din venitul său 
național brut.

Or. fr

Justificare

Pragurile propuse de Comisia Europeană trebuie reduse, astfel încât statele membre cele mai 
afectate de un Brexit fără acord să fie eligibile pentru FSUE, asigurând astfel solidaritatea 
între statele membre.

Amendamentul 60
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Numai statele membre pot solicita 
asistență din partea fondului în temeiul 
prezentului articol.

eliminat

Or. it

Amendamentul 61
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) Asistența acordată în temeiul 
articolului 3a acoperă numai sarcina 
financiară suportată de un stat membru în 
raport cu situația în care s-ar fi încheiat un 
acord între Uniune și Regatul Unit. O 
astfel de asistență poate fi utilizată, de 
exemplu, pentru a oferi sprijin 
întreprinderilor afectate de retragerea 
fără un acord, inclusiv sprijin pentru 
măsurile de ajutor de stat pentru 
întreprinderile respective și pentru 
intervențiile conexe, pentru măsurile de 
menținere a ocupării existente a forței de 
muncă și pentru a asigura funcționarea 
controalelor la frontieră, vamale, sanitare 
și fitosanitare, inclusiv personalul și 
infrastructura suplimentare. 

(1) Asistența acordată în temeiul 
articolului 3a acoperă numai sarcina 
financiară suportată de un stat membru în 
raport cu situația în care s-ar fi încheiat un 
acord între Uniune și Regatul Unit.

Or. es

Amendamentul 62
Raffaele Fitto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența acordată în temeiul 
articolului 3a acoperă numai sarcina 
financiară suportată de un stat membru în 
raport cu situația în care s-ar fi încheiat un 
acord între Uniune și Regatul Unit. O astfel 
de asistență poate fi utilizată, de exemplu, 
pentru a oferi sprijin întreprinderilor 
afectate de retragerea fără un acord, 
inclusiv sprijin pentru măsurile de ajutor de 
stat pentru întreprinderile respective și 
pentru intervențiile conexe, pentru măsurile 
de menținere a ocupării existente a forței 
de muncă și pentru a asigura funcționarea 
controalelor la frontieră, vamale, sanitare și 
fitosanitare, inclusiv personalul și 
infrastructura suplimentare.

(1) Asistența acordată în temeiul 
articolului 3a acoperă numai sarcina 
financiară suportată de un stat membru în 
raport cu situația în care s-ar fi încheiat un 
acord între Uniune și Regatul Unit. O astfel 
de asistență poate fi utilizată, de exemplu, 
pentru a oferi sprijin întreprinderilor 
afectate de retragerea fără un acord, 
inclusiv sprijin pentru măsurile de ajutor de 
stat pentru întreprinderile respective și 
pentru intervențiile conexe, pentru măsurile 
de menținere a ocupării existente a forței 
de muncă și pentru a asigura funcționarea 
controalelor la frontieră, vamale, sanitare și 
fitosanitare, inclusiv personalul și 
infrastructura suplimentare, precum și 
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pentru a aborda chestiunile legate de 
creșterea tarifelor de către țări terțe.

Or. it

Amendamentul 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența acordată în temeiul 
articolului 3a acoperă numai sarcina 
financiară suportată de un stat membru în 
raport cu situația în care s-ar fi încheiat un 
acord între Uniune și Regatul Unit. O astfel 
de asistență poate fi utilizată, de exemplu, 
pentru a oferi sprijin întreprinderilor 
afectate de retragerea fără un acord, 
inclusiv sprijin pentru măsurile de ajutor de 
stat pentru întreprinderile respective și 
pentru intervențiile conexe, pentru măsurile 
de menținere a ocupării existente a forței 
de muncă și pentru a asigura funcționarea 
controalelor la frontieră, vamale, sanitare și 
fitosanitare, inclusiv personalul și 
infrastructura suplimentare.

(1) Asistența acordată în temeiul 
articolului 3a acoperă numai sarcina 
financiară suportată de un stat membru în 
raport cu situația în care s-ar fi încheiat un 
acord între Uniune și Regatul Unit. O astfel 
de asistență poate fi utilizată, de exemplu, 
pentru a oferi sprijin întreprinderilor și 
lucrătorilor afectați de retragerea fără un 
acord, inclusiv sprijin pentru măsurile de 
ajutor de stat pentru întreprinderile 
respective și pentru intervențiile conexe, 
pentru măsurile de menținere a ocupării 
existente a forței de muncă și pentru a 
asigura funcționarea controalelor la 
frontieră, vamale, sanitare și fitosanitare, 
inclusiv personalul și infrastructura 
suplimentare.

Or. ro

Amendamentul 64
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 b – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Asistența acordată în temeiul 
articolului 3a se utilizează numai în 
regiunile statului membru în cauză care 
sunt cele mai afectate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune fără un acord.

Or. en

Amendamentul 65
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 b – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre prevăd măsuri 
solide și echilibrate în conformitate cu 
nevoile regiunilor lor cele mai afectate.

Or. en

Amendamentul 66
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 3 b – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cheltuielile eligibile pentru 
finanțare din Fondul european de 
ajustare la globalizare nu sunt finanțate 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 67
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Amendamentul 68
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Amendamentul 69
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a eliminat

Or. it
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Amendamentul 70
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale responsabile 
ale unui stat membru pot înainta Comisiei 
o cerere unică pentru o contribuție 
financiară din fond, în conformitate cu 
articolul 3a, până la 30 aprilie 2020 cel 
târziu. Cererea include cel puțin toate 
informațiile relevante privind sarcina 
financiară suportată de statul membru 
respectiv. Cererea descrie măsurile 
publice luate ca răspuns la retragerea 
fără un acord, precizând costul lor net 
până la 31 decembrie 2020, precum și 
motivele pentru care acestea nu puteau fi 
evitate prin măsuri de pregătire. Cererea 
include, de asemenea, justificarea privind 
efectul direct al retragerii fără un acord.

eliminat

Or. it

Amendamentul 71
Pascal Arimont

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale responsabile 
ale unui stat membru pot înainta Comisiei 
o cerere unică pentru o contribuție 
financiară din fond, în conformitate cu 
articolul 3a, până la 30 aprilie 2020 cel 

(1) Autoritățile naționale responsabile 
ale unui stat membru pot înainta Comisiei 
o cerere unică pentru o contribuție 
financiară din fond, în conformitate cu 
articolul 3a, până la 30 iunie 2020 cel 
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târziu. Cererea include cel puțin toate 
informațiile relevante privind sarcina 
financiară suportată de statul membru 
respectiv. Cererea descrie măsurile publice 
luate ca răspuns la retragerea fără un acord, 
precizând costul lor net până la 31 
decembrie 2020, precum și motivele 
pentru care acestea nu puteau fi evitate 
prin măsuri de pregătire. Cererea include, 
de asemenea, justificarea privind efectul 
direct al retragerii fără un acord.

târziu. Cererea include cel puțin toate 
informațiile relevante privind sarcina 
financiară suportată de statul membru 
respectiv. Cererea descrie măsurile publice 
luate în cadrul pregătirii pentru și/sau ca 
răspuns la retragerea fără un acord, 
precizând costul lor net până la 31 
decembrie 2020. Cererea include, de 
asemenea, justificarea privind efectul direct 
al retragerii fără un acord.

Or. de

Amendamentul 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale responsabile 
ale unui stat membru pot înainta Comisiei 
o cerere unică pentru o contribuție 
financiară din fond, în conformitate cu 
articolul 3a, până la 30 aprilie 2020 cel 
târziu. Cererea include cel puțin toate 
informațiile relevante privind sarcina 
financiară suportată de statul membru 
respectiv. Cererea descrie măsurile publice 
luate ca răspuns la retragerea fără un acord, 
precizând costul lor net până la 31 
decembrie 2020, precum și motivele pentru 
care acestea nu puteau fi evitate prin 
măsuri de pregătire. Cererea include, de 
asemenea, justificarea privind efectul direct 
al retragerii fără un acord.

(1) Autoritățile naționale responsabile 
ale unui stat membru pot înainta Comisiei 
o cerere unică pentru o contribuție 
financiară din fond, în conformitate cu 
articolul 3a, până la 30 aprilie 2020 cel 
târziu. Cererea include cel puțin toate 
informațiile relevante privind efectele 
asupra statului membru și sarcina 
financiară suportată de statul membru 
respectiv. Cererea descrie măsurile publice 
luate ca răspuns la retragerea fără un acord, 
precizând costul lor net până la 31 
decembrie 2020, precum și motivele pentru 
care acestea nu puteau fi evitate prin 
măsuri de pregătire. Cererea include, de 
asemenea, justificarea privind efectul direct 
al retragerii fără un acord.

Or. ro
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Amendamentul 73
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia elaborează orientări 
privind modalitățile de accesare și de 
utilizare a fondului în mod eficace. 
Orientările furnizează informații detaliate 
cu privire la pregătirea cererii și la 
informațiile care trebuie transmise 
Comisiei, inclusiv cu privire la dovezile 
care trebuie furnizate cu privire la sarcina 
financiară suportată. Orientările sunt 
făcute publice pe site-urile internet ale 
direcțiilor generale relevante din cadrul 
Comisiei, iar Comisia asigură difuzarea 
lor la scară mai largă către statele 
membre.

eliminat

Or. it

Amendamentul 74
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia elaborează orientări 
privind modalitățile de accesare și de 
utilizare a fondului în mod eficace. 
Orientările furnizează informații detaliate 
cu privire la pregătirea cererii și la 
informațiile care trebuie transmise 
Comisiei, inclusiv cu privire la dovezile 
care trebuie furnizate cu privire la sarcina 
financiară suportată. Orientările sunt făcute 

(2) Comisia elaborează, până la 31 
decembrie 2019, orientări privind 
modalitățile de accesare și de utilizare a 
fondului în mod eficace. Orientările 
furnizează informații detaliate cu privire la 
pregătirea cererii și la informațiile care 
trebuie transmise Comisiei, inclusiv cu 
privire la dovezile care trebuie furnizate cu 
privire la sarcina financiară suportată. 
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publice pe site-urile internet ale direcțiilor 
generale relevante din cadrul Comisiei, iar 
Comisia asigură difuzarea lor la scară mai 
largă către statele membre.

Orientările sunt făcute publice pe site-urile 
internet ale direcțiilor generale relevante 
din cadrul Comisiei, iar Comisia asigură 
difuzarea lor la scară mai largă către statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 75
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După 30 aprilie 2020, Comisia 
evaluează, pe baza informațiilor 
menționate la alineatele (1) și (2), pentru 
toate cererile primite, dacă sunt 
îndeplinite în fiecare caz condițiile de 
mobilizare a fondului și stabilește 
cuantumurile eventualei contribuții 
financiare din partea fondului, în limita 
resurselor financiare disponibile.

eliminat

Or. it

Amendamentul 76
Pascal Arimont

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După 30 aprilie 2020, Comisia 
evaluează, pe baza informațiilor 
menționate la alineatele (1) și (2), pentru 
toate cererile primite, dacă sunt îndeplinite 

(3) După 30 iunie 2020, Comisia 
evaluează, pe baza informațiilor 
menționate la alineatele (1) și (2), pentru 
toate cererile primite, dacă sunt îndeplinite 
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în fiecare caz condițiile de mobilizare a 
fondului și stabilește cuantumurile 
eventualei contribuții financiare din partea 
fondului, în limita resurselor financiare 
disponibile.

în fiecare caz condițiile de mobilizare a 
fondului și stabilește cuantumurile 
eventualei contribuții financiare din partea 
fondului, în limita resurselor financiare 
disponibile.

Or. de

Amendamentul 77
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4) Asistența din fond se acordă 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate, ținând seama de pragurile 
prevăzute la articolul 3a alineatul (4), la o 
rată de până la 5 % din sarcina 
financiară suportată și în limitele 
bugetului disponibil. În cazul în care 
bugetul disponibil se dovedește a fi 
insuficient, rata ajutorului se reduce 
proporțional.

eliminat

Or. it

Amendamentul 78
Pascal Arimont

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența din fond se acordă 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate, ținând seama de pragurile 

(4) Asistența din fond se acordă 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate, ținând seama de pragurile 
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prevăzute la articolul 3a alineatul (4), la o 
rată de până la 5 % din sarcina financiară 
suportată și în limitele bugetului disponibil. 
În cazul în care bugetul disponibil se 
dovedește a fi insuficient, rata ajutorului se 
reduce proporțional.

prevăzute la articolul 3a alineatul (4), la o 
rată de până la 10 % din sarcina financiară 
suportată și în limitele bugetului disponibil. 
În cazul în care bugetul disponibil se 
dovedește a fi insuficient, rata ajutorului se 
reduce proporțional.

Or. de

Amendamentul 79
Stéphane Bijoux

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența din fond se acordă 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate, ținând seama de pragurile 
prevăzute la articolul 3a alineatul (4), la o 
rată de până la 5 % din sarcina financiară 
suportată și în limitele bugetului disponibil. 
În cazul în care bugetul disponibil se 
dovedește a fi insuficient, rata ajutorului se 
reduce proporțional.

(4) Asistența din fond se acordă 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate, ținând seama de pragurile 
prevăzute la articolul 3a alineatul (4), la o 
rată de până la 20 % din sarcina financiară 
suportată și în limitele bugetului disponibil. 
În cazul în care bugetul disponibil se 
dovedește a fi insuficient, rata ajutorului se 
reduce proporțional.

Or. fr

Justificare

Pragul propus de Comisia Europeană trebuie mărit pentru ca statele membre cele mai 
afectate de un Brexit fără acord să poată beneficia de o asistență reală din partea FSUE. Un 
prag prea scăzut nu oferă niciun stimulent pentru mobilizarea FSUE.

Amendamentul 80
Raffaele Fitto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Decizia de mobilizare a fondului 
este adoptată în comun de Parlamentul 
European și de Consiliu, cât mai curând 
posibil după ce Comisia a transmis 
propunerea. Comisia, pe de o parte, 
Parlamentul European și Consiliul, pe de 
altă parte, depun toate eforturile pentru a 
reduce la minimum timpul necesar 
mobilizării fondului.

6) Decizia de mobilizare a fondului 
este adoptată în comun de Parlamentul 
European și de Consiliu, cât mai curând 
posibil după ce Comisia a transmis 
propunerea. Comisia, pe de o parte, 
Parlamentul European și Consiliul, pe de 
altă parte, depun toate eforturile pentru a 
reduce la minimum timpul necesar 
mobilizării fondului și se angajează să 
propună, în cel mai scurt timp posibil, un 
instrument conceput special pentru a 
aborda o astfel de situație de urgență.

Or. it

Amendamentul 81
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Amendamentul 82
Raffaele Fitto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002
Articolul 4 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cuantumul unui avans nu depășește 
25 % din cuantumul contribuției financiare 
preconizate și nu depășește în niciun caz 

3) Cuantumul unui avans nu depășește 
25 % din cuantumul contribuției financiare 
preconizate și nu depășește în niciun caz 
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100 000 000 EUR. După stabilirea 
cuantumului definitiv al contribuției 
financiare, Comisia ține cont de suma 
avansului înainte de a plăti soldul 
contribuției financiare. Comisia 
recuperează avansurile plătite în mod 
necuvenit.

100 000 000 EUR. După stabilirea 
cuantumului definitiv al contribuției 
financiare, Comisia ține cont de suma 
avansului înainte de a plăti soldul 
contribuției financiare. Comisia 
recuperează avansurile plătite în mod 
necuvenit. Cuantumul unui avans nu 
depășește 10 % din cuantumul 
contribuției financiare anticipate în cazul 
în care motivul pentru care se depune o 
cerere pentru o contribuție financiară din 
partea fondului este povara financiară 
gravă cauzată de retragerea Regatului 
Unit din Uniune fără un acord.

Or. it

Amendamentul 83
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 se 
modifică după cum urmează:
Articolul 4a se înlocuiește cu următorul 
text:
„Articolul 4a
(1) Atunci când transmite Comisiei o 
cerere pentru o contribuție financiară din 
partea fondului pentru daune produse de 
o catastrofă naturală, statul membru 
poate solicita o plată în avans. Comisia 
efectuează o evaluare preliminară pentru 
a constata dacă cererea îndeplinește 
condițiile prevăzute la articolul 4 
alineatul (1) și pentru a verifica 
disponibilitatea resurselor bugetare. În 
cazul în care condițiile respective sunt 
îndeplinite și sunt disponibile resurse 
suficiente, Comisia poate adopta o decizie, 
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prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, privind acordarea plății în avans 
și poate o plăti fără întârziere, înaintea 
luării deciziei menționate la articolul 4 
alineatul (4). Plata unui avans se 
efectuează fără a se aduce atingere 
deciziei finale privind mobilizarea 
fondului.
(2) Cuantumul unui avans nu depășește 
25 % din cuantumul contribuției 
financiare preconizate și nu depășește în 
niciun caz 100 000 000 EUR. După 
stabilirea cuantumului definitiv al 
contribuției financiare, Comisia ține cont 
de cuantumul plății în avans înainte de a 
plăti soldul contribuției financiare. 
Comisia recuperează sumele plătite în 
avans în mod necuvenit.
(3) Orice sumă care urmează să fie 
restituită către bugetul general al Uniunii 
este plătită înainte de scadența indicată în 
ordinul de recuperare întocmit în 
conformitate cu articolul 101 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al 
Consiliului1a. Data scadenței este ultima 
zi a celei de a doua luni următoare lunii 
în care a fost emis ordinul.
(4) În cazul în care este necesar pentru a 
asigura disponibilitatea la timp a 
resurselor bugetare, Comisia propune 
Parlamentului European și Consiliului, 
cu ocazia adoptării proiectului de buget 
general al Uniunii pentru un exercițiu 
financiar dat, mobilizarea fondului până 
la o sumă maximă de 100 000 000 EUR în 
vederea efectuării unor plăți în avans și 
propune înscrierea creditelor aferente în 
bugetul general al Uniunii. Dispozițiile 
bugetare respectă plafoanele menționate 
la articolul 10 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului2a.”
_________________
1a Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și 
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al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (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, (UE) 
nr. 283/2014 și a Deciziei 
nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
2a Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Or. en

Justificare

Așa cum se explică și în expunerea de motive a propunerii, care dă exemplul cutremurului 
care a avut loc în Abruzzo, o creștere a plăților în avans ale FSUE este esențială. Prin acest 
amendament, reproducem astfel noul articol 4b, mărind valoarea plăților în avans, dar 
eliminând mențiunea privind cazul retragerii Regatului Unit.

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

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 se 
modifică după cum urmează:
(1) La articolul 2, se introducere 
următoarea literă după litera (b):
„(c) lucrătorii disponibilizați și persoanele 
care desfășoară o activitate independentă 
a căror activitate a încetat ca urmare a 
retragerii Regatului Unit din Uniune în 
temeiul articolului 50 din Tratatul privind 
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Uniunea Europeană (TUE) fără un 
acord.”
(2) La articolul 3, se introducere 
următoarea literă după litera (b):
„(c) un lucrător sau o persoană care 
desfășoară o activitate independentă a 
cărui activitate a încetat ca urmare a 
retragerii Regatului Unit din Uniune fără 
un acord.”
(3) La articolul 4, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Pe piețele mici ale forței de muncă sau 
în circumstanțe excepționale, cum ar fi o 
retragere a Regatului Unit din Uniune în 
temeiul articolului 50 din TUE fără un 
acord, în special în ceea ce privește 
cazurile care implică IMM-uri, justificate 
în mod corespunzător de către statul 
membru solicitant, o cerere de contribuție 
financiară în temeiul prezentului articol 
poate fi considerată admisibilă, chiar 
dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în 
totalitate, atunci când disponibilizările au 
un impact grav asupra ocupării forței de 
muncă și asupra economiei locale, 
regionale sau naționale. Statul membru 
solicitant precizează care dintre criteriile 
de intervenție prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) și (b) nu sunt îndeplinite în 
totalitate. Cuantumul agregat al 
contribuțiilor în circumstanțe 
excepționale nu poate depăși 10 % din 
cuantumul maxim anual al FEG.”
(4) La articolul 7, se introduce următorul 
alineat după alineatul (4):
„5. Creditele disponibile pentru acțiunile 
menționate la articolul 2 litera (c) sunt 
limitate la 75 % din cuantumul maxim 
disponibil al FEG pentru anii 2019 și 
2020, după care măsura de intervenție 
excepțională prevăzută la litera respectivă 
se încheie. Pentru aceste acțiuni, 
mobilizarea FEG acoperă costurile 
măsurilor prevăzute la articolul 7 
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alineatul (1) literele (a), (b) și (c) pentru 
lucrătorii sau persoanele care desfășoară 
activități independente direct afectate de 
la data retragerii Regatului Unit din 
Uniune în temeiul articolului 50 din TUE 
fără un acord până la 31 decembrie 
2020.”

Or. en

Justificare

Bugetul acestei măsuri excepționale, care vizează compensarea poverii suportate de statele 
membre în urma retragerii Regatului Unit din UE fără un acord, ar trebui să fie acoperit de 
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în proporție foarte mică (5 %). Fondul european 
de ajustare la globalizare ar trebui să fie instrumentul preferat dedicat acestei chestiuni.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 2 Articolul 2 Intrarea în vigoare

Or. en

Amendamentul 86
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică din ziua următoare datei la care 
tratatele încetează să se aplice Regatului 
Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) 
din TUE.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 87
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, prezentul regulament nu 
se aplică în cazul în care, până la data 
menționată la al doilea paragraf din 
prezentul articol, a intrat în vigoare un 
acord de retragere încheiat cu Regatul 
Unit în conformitate cu articolul 50 
alineatul (2) din TUE.

eliminat

Or. en


