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Ändringsförslag 1
Mathilde Androuët

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Motivering

Denna nya kommissionslagstiftning om en fond som direkt påverkar EU-medborgarnas 
överlevnad vid katastrofer skapar förvirring om EU:s värden. Är det ekonomiska livet lika 
viktigt, eller till och med ännu viktigare, än människors liv för kommissionen? Detta antyder 
dessutom att den brittiska folkomröstningen, och därmed deras demokratiska uttryck, skulle 
likställas med en naturkatastrof. Syftet med fonden måste skyddas och inte missbrukas för 
denna visserligen oförutsedda händelse, men som inte utgör något direkt hot mot människors 
liv.

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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla 
ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna 
för att minska den allvarliga ekonomiska 
börda som uppstår till följd av Förenade 
kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002 och förordning (EU) 
nr 1309/2013 i syfte att tillhandahålla 
ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna 
för att minska den allvarliga ekonomiska 
börda som uppstår till följd av Förenade 
kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Or. en
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Ändringsförslag 3
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla 
ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna 
för att minska den allvarliga ekonomiska 
börda som uppstår till följd av Förenade 
kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002 i syfte att ändra 
förskottsbeloppet

Or. en

Motivering

Det allt större antalet naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringarna och 
oförutsägbarheten hos andra katastrofer, till exempel jordbävningar, kräver ett försiktigare 
angreppssätt i kommissionens förslag som inte helt bör ändra solidaritetsfondens logiska 
grund, utan som i stället bör syfta till att enbart höja förskottsbeloppet. Vi anser att det finns 
andra instrument, till exempel Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som 
är lämpligare för att hantera konsekvenserna av ett oordnat brittiskt utträde.

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionens 
solidaritetsfond (nedan kallad fonden) 
inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 2012/20028. Fonden inrättades för att ge 
ekonomiskt bistånd till medlemsstater i 
krissituationer som ett konkret tecken på 

(1) Europeiska unionens 
solidaritetsfond inrättades genom rådets 
förordning (EG) nr 2012/20028. Fonden 
inrättades för att ge ekonomiskt bistånd till 
medlemsstater, hantera stora 
naturkatastrofer och visa europeisk 
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europeisk solidaritet i nödsituationer. solidaritet med katastrofdrabbade regioner 
i EU.

_________________ _________________
8 Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av 
den 11 november 2002 om inrättande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond 
(EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).

8 Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av 
den 11 november 2002 om inrättande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond 
(EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter inrättades1a för 
att visa solidaritet med arbetstagare som 
blivit uppsagda till följd av 
genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln som ett resultat av 
globaliseringen och globala finansiella 
och ekonomiska kriser, och kan även ge 
stöd till mottagare på små 
arbetsmarknader eller vid särskilda 
omständigheter, särskilt i samband med 
gemensamma ansökningar som 
involverar små och medelstora företag, 
även om antalet uppsagda arbetstagare 
understiger den tröskel som normalt krävs 
för att aktivera fonden.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (EUT L 406, 
30.12.2006, s. 1).

Or. en
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Motivering

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter anses vara ett lämpligare 
instrument för att hjälpa de medlemsstater som drabbas av konsekvenserna av Förenade 
kungarikets utträde ur unionen utan avtal.

Ändringsförslag 6
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den 29 mars 2017 anmälde 
Förenade kungariket sin avsikt att utträda 
ur unionen i enlighet med artikel 50 
i fördraget om Europeiska unionen (EU-
fördraget). Fördragen kommer att 
upphöra att vara tillämpliga på Förenade 
kungariket från och med den dag då ett 
avtal om utträde träder i kraft eller, om 
det inte finns något sådant avtal, två år 
efter anmälan, om inte Europeiska rådet i 
samförstånd med Förenade kungariket 
enhälligt beslutar att förlänga denna 
tidsfrist.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den 29 mars 2017 anmälde 
Förenade kungariket sin avsikt att utträda 
ur unionen i enlighet med artikel 50 
i fördraget om Europeiska unionen (EU-
fördraget). Fördragen kommer att 
upphöra att vara tillämpliga på Förenade 
kungariket från och med den dag då ett 

utgår
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avtal om utträde träder i kraft eller, om 
det inte finns något sådant avtal, två år 
efter anmälan, om inte Europeiska rådet i 
samförstånd med Förenade kungariket 
enhälligt beslutar att förlänga denna 
tidsfrist.

Or. it

Ändringsförslag 8
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Efter en begäran från Förenade 
kungariket beslutade Europeiska rådet 
den 11 april 20199 att ytterligare 
förlänga10 den tidsfrist som föreskrivs i 
artikel 50.3 i EU-fördraget till och med 
den 31 oktober 2019. Om inte Förenade 
kungariket ratificerar utträdesavtalet11 
senast den 31 oktober 2019, eller begär en 
tredje förlängning som Europeiska rådet 
enhälligt accepterar, kommer Förenade 
kungariket att lämna unionen utan avtal 
och kommer att bli ett tredjeland från och 
med den 1 november 2019.

utgår

_________________
9 Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 
(EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).
10 Efter en begäran från Förenade 
kungariket beslutade Europeiska rådet 
den 22 mars 2019 om en första 
förlängning (Europeiska rådets beslut 
(EU) 2019/476, EUT L 80 I, 22.3.2019, 
s. 1).
11 Avtal om Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen (EUT C 144 I, 
25.4.2019, s. 1).
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Or. en

Ändringsförslag 9
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Efter en begäran från Förenade 
kungariket beslutade Europeiska rådet 
den 11 april 20199 att ytterligare 
förlänga10 den tidsfrist som föreskrivs i 
artikel 50.3 i EU-fördraget till och med 
den 31 oktober 2019. Om inte Förenade 
kungariket ratificerar utträdesavtalet11 
senast den 31 oktober 2019, eller begär en 
tredje förlängning som Europeiska rådet 
enhälligt accepterar, kommer Förenade 
kungariket att lämna unionen utan avtal 
och kommer att bli ett tredjeland från och 
med den 1 november 2019.

utgår

_________________
9 Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 
(EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).
10 Efter en begäran från Förenade 
kungariket beslutade Europeiska rådet 
den 22 mars 2019 om en första 
förlängning (Europeiska rådets beslut 
(EU) 2019/476, EUT L 80 I, 22.3.2019, 
s. 1).
11 Avtal om Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen (EUT C 144 I, 
25.4.2019, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 10
Rosa D'Amato
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att mildra de ekonomiska 
konsekvenserna av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal och för att 
visa solidaritet med de medlemsstater som 
påverkas mest under dessa exceptionella 
omständigheter, bör förordning (EG) 
nr 2012/2002 ändras för att stödja de 
offentliga utgifterna i samband med detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 11
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att mildra de ekonomiska 
konsekvenserna av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal och för att 
visa solidaritet med de medlemsstater som 
påverkas mest under dessa exceptionella 
omständigheter, bör förordning (EG) 
nr 2012/2002 ändras för att stödja de 
offentliga utgifterna i samband med detta.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att mildra de ekonomiska 
konsekvenserna av Förenade kungarikets 

(4) För att mildra de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av Förenade 
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utträde ur unionen utan avtal och för att 
visa solidaritet med de medlemsstater som 
påverkas mest under dessa exceptionella 
omständigheter, bör förordning (EG) 
nr 2012/2002 ändras för att stödja de 
offentliga utgifterna i samband med detta.

kungarikets utträde ur unionen utan avtal 
och för att visa solidaritet med de 
medlemsstater som påverkas mest under 
dessa exceptionella omständigheter, bör 
förordning (EG) nr 2012/2002 ändras för 
att stödja de offentliga utgifterna i samband 
med detta.

Or. ro

Ändringsförslag 13
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom detta utgör exceptionell 
användning av fonden bör biståndet för 
att minska den allvarliga ekonomiska 
börda som uppstår för medlemsstaterna 
till direkt följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal vara 
målinriktat och tidsbegränsat för att 
skydda fondens ursprungliga syfte och 
dess förmåga att bistå vid 
naturkatastrofer.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 14
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom detta utgör exceptionell 
användning av fonden bör biståndet för 
att minska den allvarliga ekonomiska 
börda som uppstår för medlemsstaterna 
till direkt följd av Förenade kungarikets 

utgår
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utträde ur unionen utan avtal vara 
målinriktat och tidsbegränsat för att 
skydda fondens ursprungliga syfte och 
dess förmåga att bistå vid 
naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 15
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom detta utgör exceptionell 
användning av fonden bör biståndet för att 
minska den allvarliga ekonomiska börda 
som uppstår för medlemsstaterna till direkt 
följd av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal vara målinriktat och 
tidsbegränsat för att skydda fondens 
ursprungliga syfte och dess förmåga att 
bistå vid naturkatastrofer.

(5) Eftersom detta utgör exceptionell 
användning av fonden bör biståndet för att 
minska den allvarliga ekonomiska börda 
som har uppstått eller uppstår för 
medlemsstaterna i de direkta 
förberedelserna inför och/eller till direkt 
följd av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal vara målinriktat och 
tidsbegränsat för att skydda fondens 
ursprungliga syfte och dess förmåga att 
bistå vid naturkatastrofer.

Or. de

Ändringsförslag 16
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom detta utgör exceptionell 
användning av fonden bör biståndet för att 
minska den allvarliga ekonomiska börda 
som uppstår för medlemsstaterna till direkt 
följd av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal vara målinriktat och 

(5) Eftersom detta utgör exceptionell 
användning av fonden bör biståndet för att 
minska den allvarliga ekonomiska börda 
till följd av naturkatastrofer som uppstår 
för medlemsstaterna efter Förenade 
kungarikets utträde ur unionen utan avtal 
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tidsbegränsat för att skydda fondens 
ursprungliga syfte och dess förmåga att 
bistå vid naturkatastrofer.

vara målinriktat och tidsbegränsat för att 
skydda fondens ursprungliga syfte och dess 
förmåga att bistå vid naturkatastrofer.

Or. es

Ändringsförslag 17
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vid denna exceptionella 
användning av fonden är det lämpligt att 
fastställa ett minimibelopp för beräknade 
skador över vilket en medlemsstat kan 
ansöka om bistånd från fonden på grund 
av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal. Reglerna för 
bidragsberättigande bör dessutom ändras 
för att inbegripa stöd till offentliga 
utgifter till följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 18
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vid denna exceptionella 
användning av fonden är det lämpligt att 
fastställa ett minimibelopp för beräknade 
skador över vilket en medlemsstat kan 
ansöka om bistånd från fonden på grund 
av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal. Reglerna för 
bidragsberättigande bör dessutom ändras 

utgår
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för att inbegripa stöd till offentliga 
utgifter till följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal.

Or. it

Ändringsförslag 19
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vid denna exceptionella 
användning av fonden är det lämpligt att 
fastställa ett minimibelopp för beräknade 
skador över vilket en medlemsstat kan 
ansöka om bistånd från fonden på grund 
av Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal. Reglerna för 
bidragsberättigande bör dessutom ändras 
för att inbegripa stöd till offentliga utgifter 
till följd av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal.

(6) Vid denna exceptionella 
användning av fonden är det lämpligt att 
fastställa ett minimibelopp för beräknade 
skador över vilket en medlemsstat kan 
ansöka om bistånd från fonden efter 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal. Reglerna för 
bidragsberättigande bör dessutom ändras 
för att inbegripa stöd till offentliga utgifter 
till följd av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal, vid naturkatastrofer.

Or. es

Ändringsförslag 20
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa likabehandling 
mellan medlemsstaterna bör det finnas en 
enda tidsfrist som är tillämplig i alla 
medlemsstater för inlämning av 
ansökningar om finansiellt bidrag från 
fonden, utan möjlighet att förlänga en 
ansökan efter denna tidsfrist för att täcka 
ytterligare utgifter.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 21
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa likabehandling 
mellan medlemsstaterna bör det finnas en 
enda tidsfrist som är tillämplig i alla 
medlemsstater för inlämning av 
ansökningar om finansiellt bidrag från 
fonden, utan möjlighet att förlänga en 
ansökan efter denna tidsfrist för att täcka 
ytterligare utgifter.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 22
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att fonden ska förbli 
tillgänglig för naturkatastrofer, vilket är 
dess ursprungliga syfte, bör det fastställas 
ett budgettak för stöd i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 23
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att fonden ska förbli 
tillgänglig för naturkatastrofer, vilket är 
dess ursprungliga syfte, bör det fastställas 
ett budgettak för stöd i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att fonden ska förbli tillgänglig 
för naturkatastrofer, vilket är dess 
ursprungliga syfte, bör det fastställas ett 
budgettak för stöd i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.

(8) Eftersom en rimlig budget behövs 
för att Europeiska solidaritetsfonden ska 
förbli tillgänglig för naturkatastrofer, så 
måste andra ytterligare medel göras 
tillgängliga för medlemsstater och 
regioner för att hjälpa dem att begränsa 
effekten av Förenade kungarikets 
eventuella utträde ur unionen utan avtal, 
till exempel från Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att fonden ska förbli tillgänglig 
för naturkatastrofer, vilket är dess 
ursprungliga syfte, bör det fastställas ett 
budgettak för stöd i samband med 

(8) För att fonden ska förbli tillgänglig 
för naturkatastrofer, vilket är dess 
ursprungliga syfte, bör det fastställas ett 
budgettak för stöd i samband med 
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Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.

Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal. Kommissionen bör införa 
tydliga kriterier för stödberättigande och 
se till att de utgifter som uppstår inte har 
någon större inverkan på den budget som 
anslagits för de ursprungliga åtgärder 
som finansieras av fonden.

Or. ro

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att fonden ska förbli tillgänglig 
för naturkatastrofer, vilket är dess 
ursprungliga syfte, bör det fastställas ett 
budgettak för stöd i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.

(8) För att Europeiska unionens 
solidaritetsfond och Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter ska 
förbli tillgängliga för sina ursprungliga 
syften, bör det fastställas ett budgettak för 
stöd i samband med Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal.

Or. en

Ändringsförslag 27
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Bistånd från fonden för att minska 
den allvarliga ekonomiska börda som 
uppstår för medlemsstaterna till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal bör omfattas av samma regler 
för genomförande, övervakning, 
rapportering, kontroll och revision som 
andra insatser via fonden. Med tanke på 

utgår
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den stora omfattningen av de offentliga 
utgifter som potentiellt kan berättiga till 
stöd är det dessutom viktigt att se till att 
andra bestämmelser i EU-lagstiftningen, 
särskilt reglerna om statligt stöd, följs.

Or. it

Ändringsförslag 28
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Bistånd från fonden för att minska 
den allvarliga ekonomiska börda som 
uppstår för medlemsstaterna till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal bör omfattas av samma regler 
för genomförande, övervakning, 
rapportering, kontroll och revision som 
andra insatser via fonden. Med tanke på 
den stora omfattningen av de offentliga 
utgifter som potentiellt kan berättiga till 
stöd är det dessutom viktigt att se till att 
andra bestämmelser i EU-lagstiftningen, 
särskilt reglerna om statligt stöd, följs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Bistånd från fonden för att minska 
den allvarliga ekonomiska börda som 
uppstår för medlemsstaterna till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 

(9) Bistånd från fonden för att minska 
den allvarliga ekonomiska börda som har 
uppstått eller uppstår för medlemsstaterna i 
de direkta förberedelserna inför och/eller 
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utan avtal bör omfattas av samma regler för 
genomförande, övervakning, rapportering, 
kontroll och revision som andra insatser 
via fonden. Med tanke på den stora 
omfattningen av de offentliga utgifter som 
potentiellt kan berättiga till stöd är det 
dessutom viktigt att se till att andra 
bestämmelser i EU-lagstiftningen, särskilt 
reglerna om statligt stöd, följs.

till följd av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal bör omfattas av samma 
regler för genomförande, övervakning, 
rapportering, kontroll och revision som 
andra insatser via fonden. Med tanke på 
den stora omfattningen av de offentliga 
utgifter som potentiellt kan berättiga till 
stöd är det dessutom viktigt att se till att 
andra bestämmelser i EU-lagstiftningen, 
särskilt reglerna om statligt stöd, följs.

Or. de

Ändringsförslag 30
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Bistånd från fonden för att minska 
den allvarliga ekonomiska börda som 
uppstår för medlemsstaterna till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal bör omfattas av samma regler för 
genomförande, övervakning, rapportering, 
kontroll och revision som andra insatser 
via fonden. Med tanke på den stora 
omfattningen av de offentliga utgifter som 
potentiellt kan berättiga till stöd är det 
dessutom viktigt att se till att andra 
bestämmelser i EU-lagstiftningen, särskilt 
reglerna om statligt stöd, följs.

(9) Bistånd från fonden för att minska 
den allvarliga ekonomiska börda som 
uppstår för medlemsstaterna efter Förenade 
kungarikets utträde ur unionen utan avtal 
bör omfattas av samma regler för 
genomförande, övervakning, rapportering, 
kontroll och revision som andra insatser 
via fonden. Med tanke på den stora 
omfattningen av de offentliga utgifter som 
potentiellt kan berättiga till stöd är det 
dessutom viktigt att se till att andra 
bestämmelser i unionslagstiftningen, 
särskilt reglerna om statligt stöd, följs.

Or. es

Ändringsförslag 31
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen bör snabbt kunna 
besluta om att anslå särskilda medel och 
ta dem i anspråk så fort som möjligt. De 
befintliga bestämmelserna för 
förskottsutbetalningar bör därför stärkas 
genom att beloppen ökas.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 32
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Denna förordning bör av 
brådskande skäl träda i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och bör tillämpas från och med dagen 
efter den dag då fördragen upphör att 
vara tillämpliga på Förenade kungariket i 
enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget, 
såvida inte ett utträdesavtal som ingåtts 
med Förenade kungariket har trätt i kraft 
senast den dagen.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 33
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Denna förordning bör av 
brådskande skäl träda i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i 

utgår
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Europeiska unionens officiella tidning 
och bör tillämpas från och med dagen 
efter den dag då fördragen upphör att 
vara tillämpliga på Förenade kungariket i 
enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget, 
såvida inte ett utträdesavtal som ingåtts 
med Förenade kungariket har trätt i kraft 
senast den dagen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Stéphane Bijoux

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att fonden ska kunna tas i 
anspråk från och med den dag då 
medlemsstaterna börjar ställas inför en 
tung ekonomisk börda som en direkt följd 
av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal enligt artikel 50.2 
i fördraget om Europeiska unionen, även 
om den dagen infaller före ikraftträdandet 
av denna förordning, bör den relevanta 
bestämmelsen ha retroaktiv verkan.

Or. fr

Motivering

Särskilda skäl bör anges för den retroaktiva tillämpningen av rådets förordning (EG) 
nr 2012/2002 till följd av ändringsförslaget till artikel 3a.3 (se ändringsförslag 53).

Ändringsförslag 35
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(12) Förordning (EG) nr 2012/2002 
bör därför ändras i enlighet med detta. 
2012/2002,

utgår

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förordning (EG) nr 2012/2002 bör 
därför ändras i enlighet med detta.

(12) Förordning (EG) nr 2012/2002 och 
förordning (EU) nr 1309/2013 bör därför 
ändras i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 37
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artiklarna 1, 3a, 3b, 4a, 4b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Solidaritetsfondens tillämpningsområde bör inte utvidgas till att omfatta situationer som 
eventuellt uppstår till följd av Förenade kungarikets oordnade utträde ur unionen.

Ändringsförslag 38
Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer såväl naturkatastrofer 
som situationer där en allvarlig ekonomisk 
börda uppstår för en medlemsstat som en 
direkt följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal.”

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer såväl naturkatastrofer, 
i de fall där den katastrofdrabbade 
medlemsstaten befinner sig i en särskilt 
utsatt situation som ett resultat av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal, som situationer där en allvarlig 
ekonomisk börda uppstår för en 
medlemsstat som en direkt följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.”

Or. es

Ändringsförslag 39
Mathilde Androuët

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer såväl naturkatastrofer 
som situationer där en allvarlig 
ekonomisk börda uppstår för en 
medlemsstat som en direkt följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.”

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer naturkatastrofer.”

Or. fr

Motivering

Om denna text ska tillämpas måste kriterierna för bidragsberättigande från fonden vara klara 
och tydliga. EU:s solidaritetsfond ska endast användas vid naturkatastrofer. Om EU nu 
börjar blanda samman naturkatastrofer med finansiella problem eller kriser finns det inget 
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som hindrar att denna fond används vid andra tillfällen för andra problem än Förenade 
kungarikets utträde ur EU.

Ändringsförslag 40
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer såväl naturkatastrofer 
som situationer där en allvarlig 
ekonomisk börda uppstår för en 
medlemsstat som en direkt följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.”

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer naturkatastrofer.”

Or. it

Ändringsförslag 41
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer såväl naturkatastrofer 
som situationer där en allvarlig ekonomisk 
börda uppstår för en medlemsstat som en 
direkt följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal.”

”I denna förordning, för utgifter i samband 
med den fleråriga budgetramen 2014–
2020, omfattar begreppet större katastrofer 
såväl naturkatastrofer som situationer där 
en allvarlig ekonomisk börda uppstår för 
en medlemsstat som en direkt följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.”

Or. en
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Ändringsförslag 42
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer såväl naturkatastrofer 
som situationer där en allvarlig ekonomisk 
börda uppstår för en medlemsstat som en 
direkt följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal.”

”I denna förordning omfattar begreppet 
större katastrofer såväl naturkatastrofer 
som, undantagsvis för perioden mellan 
dagen för utträdet utan avtal och 
den 31 december 2020, situationer där en 
allvarlig ekonomisk börda uppstår för en 
medlemsstat som en direkt följd av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.”

Or. it

Ändringsförslag 43
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a och 3b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. it

Ändringsförslag 44
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
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Artikel 3a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) På en medlemsstats begäran kan 
bistånd från fonden också tas i anspråk 
om den allvarliga ekonomiska bördan 
uppstår för denna medlemsstat som en 
direkt följd av att Förenade kungariket 
lämnar unionen utan avtal i enlighet med 
artikel 50.2 i EU-fördraget (nedan kallat 
utträde utan avtal). Biståndet ska ha 
formen av ett finansiellt bidrag från 
fonden.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 45
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) På en medlemsstats begäran kan 
bistånd från fonden också tas i anspråk 
om den allvarliga ekonomiska bördan 
uppstår för denna medlemsstat som en 
direkt följd av att Förenade kungariket 
lämnar unionen utan avtal i enlighet med 
artikel 50.2 i EU-fördraget (nedan kallat 
utträde utan avtal). Biståndet ska ha 
formen av ett finansiellt bidrag från 
fonden.

utgår

Or. it

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

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) På en medlemsstats begäran kan 
bistånd från fonden också tas i anspråk om 
den allvarliga ekonomiska bördan uppstår 
för denna medlemsstat som en direkt följd 
av att Förenade kungariket lämnar unionen 
utan avtal i enlighet med artikel 50.2 i EU-
fördraget (nedan kallat utträde utan avtal). 
Biståndet ska ha formen av ett finansiellt 
bidrag från fonden.

(1) På en medlemsstats begäran kan 
bistånd från Europeiska unionens 
solidaritetsfond också tas i anspråk om den 
allvarliga ekonomiska bördan uppstår för 
denna medlemsstat som en direkt följd av 
att Förenade kungariket lämnar unionen 
utan avtal i enlighet med artikel 50.2 i EU-
fördraget (nedan kallat utträde utan avtal). 
Biståndet ska ha formen av ett finansiellt 
bidrag från fonden.

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 47
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De tillgängliga anslagen för detta 
mål ska begränsas till hälften av det 
högsta tillgängliga beloppet för fondens 
insatser under 2019 och 2020.

utgår

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De tillgängliga anslagen för detta 
mål ska begränsas till hälften av det högsta 
tillgängliga beloppet för fondens insatser 
under 2019 och 2020.

(2) De anslag som är tillgängliga 
endast för detta mål ska begränsas till 5 % 
av det högsta tillgängliga beloppet för 
fondens insatser under 2019 och 2020.

Or. en

Ändringsförslag 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De tillgängliga anslagen för detta 
mål ska begränsas till hälften av det högsta 
tillgängliga beloppet för fondens insatser 
under 2019 och 2020.

(2) De tillgängliga anslagen för detta 
mål ska begränsas till 30 % av det högsta 
tillgängliga beloppet för fondens insatser 
under 2019 och 2020.

Or. en

Motivering

För att solidaritetsfonden ska kunna fungera effektivt i linje med sitt ursprungliga syfte, 
nämligen att tillhandahålla bistånd vid naturkatastrofer, bör inte mer än 30 % av det högsta 
årliga anslaget från fonden göras tillgängligt för bistånd i anknytning till Brexit. Eventuellt 
ytterligare bistånd bör komma från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
eller andra finansieringsinstrument av ad hoc-karaktär.

Ändringsförslag 50
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(2) De tillgängliga anslagen för detta 
mål ska begränsas till hälften av det högsta 
tillgängliga beloppet för fondens insatser 
under 2019 och 2020.

(2) De tillgängliga anslagen för detta 
mål ska begränsas till 30 % av det högsta 
tillgängliga beloppet för fondens insatser 
under 2019 och 2020.

Or. it

Ändringsförslag 51
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta bistånd ska täcka en del av 
de ytterligare offentliga utgifter som 
uppstår som en direkt följd av utträdet 
utan avtal och som uppstår uteslutande 
mellan dagen för utträdet utan avtal och 
den 31 december 2020 (nedan kallade 
ekonomisk börda).

utgår

Or. it

Ändringsförslag 52
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta bistånd ska täcka en del av de 
ytterligare offentliga utgifter som uppstår 
som en direkt följd av utträdet utan avtal 
och som uppstår uteslutande mellan 
dagen för utträdetutan avtal och den 
31 december 2020 (nedan kallade 
ekonomisk börda).

(3) Detta bistånd ska täcka en del av de 
ytterligare offentliga utgifter som har 
uppstått eller uppkommit uteslutande 
mellan den 1 januari 2019 och den 
31 december 2020 som förberedelse för ett 
utträde utan avtal och/eller som följd av 
ett utträde utan avtal (nedan kallade 
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ekonomisk börda).

Or. de

Ändringsförslag 53
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta bistånd ska täcka en del av de 
ytterligare offentliga utgifter som uppstår 
som en direkt följd av utträdet utan avtal 
och som uppstår uteslutande mellan dagen 
för utträdet utan avtal och den 31 december 
2020 (nedan kallade ekonomisk börda).

3) Detta bistånd ska täcka en del av de 
ytterligare offentliga utgifter som uppstår 
som ett resultat av naturkatastrofen efter 
utträdet utan avtal och som uppstår 
uteslutande mellan dagen för utträdet utan 
avtal och den 31 december 2020 (nedan 
kallade ekonomisk börda).

Or. es

Ändringsförslag 54
Stéphane Bijoux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta bistånd ska täcka en del av de 
ytterligare offentliga utgifter som uppstår 
som en direkt följd av utträdet utan avtal 
och som uppstår uteslutande mellan dagen 
för utträdet utan avtal och den 
31 december 2020 (nedan kallade 
ekonomisk börda).

(3) Detta bistånd ska täcka en del av de 
ytterligare offentliga utgifter som uppstår 
som en direkt följd av utträdet utan avtal 
och som uppstår uteslutande mellan den 
19 juli 2018 och den 31 december 2020 
(nedan kallade ekonomisk börda).

Or. fr
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Motivering

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.

Ändringsförslag 55
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Bistånd ska tillhandahållas endast 
i fall som skulle ha omfattats av 
utträdesavtalet mellan unionen och 
Förenade kungariket.

Or. en

Ändringsförslag 56
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En medlemsstat ska ha rätt att 
ansöka om bistånd enligt denna artikel, 
om den ekonomiska börda som den 
drabbas av uppskattas överstiga 
1 500 000 000 EUR i 2011 års priser eller 

utgår
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utgöra mer än 0,3 % av dess BNI.

Or. it

Ändringsförslag 57
Mathilde Androuët

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En medlemsstat ska ha rätt att 
ansöka om bistånd enligt denna artikel, om 
den ekonomiska börda som den drabbas av 
uppskattas överstiga 1 500 000 000 EUR i 
2011 års priser eller utgöra mer än 0,3 % 
av dess BNI.

(4) En medlemsstat ska ha rätt att 
ansöka om bistånd enligt denna artikel, om 
den ekonomiska börda som den drabbas av 
uppskattas överstiga 1 500 000 000 EUR i 
2011 års priser eller utgöra mer än 0,3 % 
av dess BNI tillsammans med en förlust 
på 2 % av arbetstillfällena i en viss 
ekonomisk sektor.

Or. fr

Motivering

EU-medlen måste användas till att rädda arbetstillfällen som direkt drabbas av Förenade 
kungarikets utträde ur Europeiska unionen. Om man endast tar med den ekonomiska 
förlusten finns det en risk att dessa medel avsätts för finansvärlden, där det ibland visserligen 
kan vara stora fluktuationer, men dessa påverkar endast en liten del av den reala och 
produktiva ekonomin. Genom att lägga till begreppet förlust av arbetstillfällen garanterar 
man således att EU-medlen styrs om till individer i stället för abstrakta enheter.

Ändringsförslag 58
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En medlemsstat ska ha rätt att (4) En medlemsstat ska ha rätt att 
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ansöka om bistånd enligt denna artikel, om 
den ekonomiska börda som den drabbas av 
uppskattas överstiga 1 500 000 000 EUR i 
2011 års priser eller utgöra mer än 0,3 % 
av dess BNI.

ansöka om bistånd enligt denna artikel, om 
den ekonomiska börda som den drabbas av 
uppskattas överstiga 250 000 000 EUR i 
2011 års priser eller utgöra mer än 0,05 % 
av dess BNI.

Or. de

Ändringsförslag 59
Stéphane Bijoux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En medlemsstat ska ha rätt att 
ansöka om bistånd enligt denna artikel, om 
den ekonomiska börda som den drabbas av 
uppskattas överstiga 1 500 000 000 EUR i 
2011 års priser eller utgöra mer än 0,3 % 
av dess BNI.

(4) En medlemsstat ska ha rätt att 
ansöka om bistånd enligt denna artikel, om 
den ekonomiska börda som den drabbas av 
uppskattas överstiga 150 000 000 EUR i 
2011 års priser eller utgöra mer än 0,3 % 
av dess BNI.

Or. fr

Motivering

De tröskelvärden som kommissionen föreslår måste minskas så att de medlemsstater som 
påverkas mest av en brexit utan avtal har rätt till bistånd från solidaritetsfonden och EU:s 
medlemsstater på så vis kan visa solidaritet med varandra.

Ändringsförslag 60
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Endast medlemsstater får ansöka 
om bistånd från fonden enligt denna 

utgår
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artikel.

Or. it

Ändringsförslag 61
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt 
artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats 
ekonomiska börda jämfört med en situation 
där ett avtal mellan unionen och Förenade 
kungariket hade slutits. Detta bistånd får 
till exempel användas för att ge stöd till 
företag som berörs av utträdet utan avtal, 
bland annat stöd till statliga stödåtgärder 
för dessa företag och tillhörande insatser, 
till åtgärder för att bevara befintlig 
sysselsättning samt för att säkerställa att 
gränskontroller, tullkontroller, sanitära 
och fytosanitära kontroller, inbegripet 
ytterligare personal och infrastruktur, 
fungerar.

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt 
artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats 
ekonomiska börda jämfört med en situation 
där ett avtal mellan unionen och Förenade 
kungariket hade slutits.

Or. es

Ändringsförslag 62
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt 
artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats 

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt 
artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats 
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ekonomiska börda jämfört med en situation 
där ett avtal mellan unionen och Förenade 
kungariket hade slutits. Detta bistånd får 
till exempel användas för att ge stöd till 
företag som berörs av utträdet utan avtal, 
bland annat stöd till statliga stödåtgärder 
för dessa företag och tillhörande insatser, 
till åtgärder för att bevara befintlig 
sysselsättning samt för att säkerställa att 
gränskontroller, tullkontroller, sanitära och 
fytosanitära kontroller, inbegripet 
ytterligare personal och infrastruktur, 
fungerar.

ekonomiska börda jämfört med en situation 
där ett avtal mellan unionen och Förenade 
kungariket hade slutits. Detta bistånd får 
till exempel användas för att ge stöd till 
företag som berörs av utträdet utan avtal, 
bland annat stöd till statliga stödåtgärder 
för dessa företag och tillhörande insatser, 
till åtgärder för att bevara befintlig 
sysselsättning samt för att säkerställa att 
gränskontroller, tullkontroller, sanitära och 
fytosanitära kontroller, inbegripet 
ytterligare personal och infrastruktur, 
fungerar, och för att åtgärda problemen i 
samband med högre tullar i tredjeländer.

Or. it

Ändringsförslag 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt 
artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats 
ekonomiska börda jämfört med en situation 
där ett avtal mellan unionen och Förenade 
kungariket hade slutits. Detta bistånd får 
till exempel användas för att ge stöd till 
företag som berörs av utträdet utan avtal, 
bland annat stöd till statliga stödåtgärder 
för dessa företag och tillhörande insatser, 
till åtgärder för att bevara befintlig 
sysselsättning samt för att säkerställa att 
gränskontroller, tullkontroller, sanitära och 
fytosanitära kontroller, inbegripet 
ytterligare personal och infrastruktur, 
fungerar.

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt 
artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats 
ekonomiska börda jämfört med en situation 
där ett avtal mellan unionen och Förenade 
kungariket hade slutits. Detta bistånd får 
till exempel användas för att ge stöd till 
företag och arbetstagare som berörs av 
utträdet utan avtal, bland annat stöd till 
statliga stödåtgärder för dessa företag och 
tillhörande insatser, till åtgärder för att 
bevara befintlig sysselsättning samt för att 
säkerställa att gränskontroller, 
tullkontroller, sanitära och fytosanitära 
kontroller, inbegripet ytterligare personal 
och infrastruktur, fungerar.

Or. ro
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Ändringsförslag 64
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Bistånd som tillhandahålls på 
grundval av artikel 3a ska användas 
enbart i de regioner i de berörda 
medlemsstaterna som drabbas hårdast av 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
utan avtal.

Or. en

Ändringsförslag 65
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 3b – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Medlemsstaterna ska se till att väl 
utformade och balanserade åtgärder 
vidtas i enlighet med behoven i deras 
hårdast drabbade regioner.

Or. en

Ändringsförslag 66
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 2012/2002
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Artikel 3b – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Utgifter som berättigar till bidrag 
från Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter får inte finansieras 
enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 67
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. es

Ändringsförslag 68
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. it

Ändringsförslag 69
Andrea Cozzolino
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a utgår

Or. it

Ändringsförslag 70
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De ansvariga nationella 
myndigheterna i en medlemsstat får 
lämna in en enda ansökan till 
kommissionen om finansiellt bidrag från 
fonden i enlighet med artikel 3a senast 
den 30 april 2020. Ansökan ska minst 
innehålla alla relevanta uppgifter om den 
ekonomiska börda som uppstått för den 
medlemsstaten. Den ska beskriva de 
offentliga åtgärder som vidtagits med 
anledning av utträdet utan avtal och ange 
deras nettokostnader till och med den 
31 december 2020 och skälen till att de 
inte hade kunnat undvikas genom 
förberedelser. Den ska också innehålla en 
motivering rörande den direkta inverkan 
av utträdet utan avtal.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 71
Pascal Arimont
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De ansvariga nationella 
myndigheterna i en medlemsstat får lämna 
in en enda ansökan till kommissionen om 
finansiellt bidrag från fonden i enlighet 
med artikel 3a senast den 30 april 2020. 
Ansökan ska minst innehålla alla relevanta 
uppgifter om den ekonomiska börda som 
uppstått för den medlemsstaten. Den ska 
beskriva de offentliga åtgärder som 
vidtagits med anledning av utträdet utan 
avtal och ange deras nettokostnader till och 
med den 31 december 2020 och skälen till 
att de inte hade kunnat undvikas genom 
förberedelser. Den ska också innehålla en 
motivering rörande den direkta inverkan av 
utträdet utan avtal.

(1) De ansvariga nationella 
myndigheterna i en medlemsstat får lämna 
in en enda ansökan till kommissionen om 
finansiellt bidrag från fonden i enlighet 
med artikel 3a senast den 30 juni 2020. 
Ansökan ska minst innehålla alla relevanta 
uppgifter om den ekonomiska börda som 
uppstått för den medlemsstaten. Den ska 
beskriva de offentliga åtgärder som 
vidtagits som förberedelse inför och/eller 
till följd av utträdet utan avtal och ange 
deras nettokostnader till och med den 
31 december 2020. Den ska också 
innehålla en motivering rörande den 
direkta inverkan av utträdet utan avtal.

Or. de

Ändringsförslag 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De ansvariga nationella 
myndigheterna i en medlemsstat får lämna 
in en enda ansökan till kommissionen om 
finansiellt bidrag från fonden i enlighet 
med artikel 3a senast den 30 april 2020. 
Ansökan ska minst innehålla alla relevanta 
uppgifter om den ekonomiska börda som 
uppstått för den medlemsstaten. Den ska 
beskriva de offentliga åtgärder som 
vidtagits med anledning av utträdet utan 

(1) De ansvariga nationella 
myndigheterna i en medlemsstat får lämna 
in en enda ansökan till kommissionen om 
finansiellt bidrag från fonden i enlighet 
med artikel 3a senast den 30 april 2020. 
Ansökan ska minst innehålla alla relevanta 
uppgifter om effekterna på medlemsstaten 
och den ekonomiska börda som uppstått 
för den medlemsstaten. Den ska beskriva 
de offentliga åtgärder som vidtagits med 
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avtal och ange deras nettokostnader till och 
med den 31 december 2020 och skälen till 
att de inte hade kunnat undvikas genom 
förberedelser. Den ska också innehålla en 
motivering rörande den direkta inverkan av 
utträdet utan avtal.

anledning av utträdet utan avtal och ange 
deras nettokostnader till och med den 
31 december 2020 och skälen till att de inte 
hade kunnat undvikas genom förberedelser. 
Den ska också innehålla en motivering 
rörande den direkta inverkan av utträdet 
utan avtal.

Or. ro

Ändringsförslag 73
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska utarbeta 
riktlinjer för hur man effektivt får tillgång 
till och genomför fonden. Riktlinjerna ska 
innehålla detaljerade uppgifter om 
utarbetandet av ansökan och de uppgifter 
som ska lämnas till kommissionen, 
inbegripet om de bevis som ska lämnas 
rörande den ekonomiska börda som 
uppstått. Riktlinjerna ska göras allmänt 
tillgängliga på webbplatserna för de 
berörda generaldirektoraten vid 
kommissionen och kommissionen ska 
säkerställa en bredare spridning av 
riktlinjerna till medlemsstaterna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 74
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska utarbeta 
riktlinjer för hur man effektivt får tillgång 
till och genomför fonden. Riktlinjerna ska 
innehålla detaljerade uppgifter om 
utarbetandet av ansökan och de uppgifter 
som ska lämnas till kommissionen, 
inbegripet om de bevis som ska lämnas 
rörande den ekonomiska börda som 
uppstått. Riktlinjerna ska göras allmänt 
tillgängliga på webbplatserna för de 
berörda generaldirektoraten vid 
kommissionen och kommissionen ska 
säkerställa en bredare spridning av 
riktlinjerna till medlemsstaterna.

(2) Kommissionen ska senast den 
31 december 2019 utarbeta riktlinjer för 
hur man effektivt får tillgång till och 
genomför fonden. Riktlinjerna ska 
innehålla detaljerade uppgifter om 
utarbetandet av ansökan och de uppgifter 
som ska lämnas till kommissionen, 
inbegripet om de bevis som ska lämnas 
rörande den ekonomiska börda som 
uppstått. Riktlinjerna ska göras allmänt 
tillgängliga på webbplatserna för de 
berörda generaldirektoraten vid 
kommissionen och kommissionen ska 
säkerställa en bredare spridning av 
riktlinjerna till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 75
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Efter den 30 april 2020 ska 
kommissionen, på grundval av de 
uppgifter som avses i punkterna 1 och 2, 
för alla inkomna ansökningar bedöma 
huruvida villkoren för att ta fonden i 
anspråk är uppfyllda i varje enskilt fall 
och fastställa beloppen för eventuella 
finansiella bidrag från fonden inom 
ramen för tillgängliga medel.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 76
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Pascal Arimont

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Efter den 30 april 2020 ska 
kommissionen, på grundval av de uppgifter 
som avses i punkterna 1 och 2, för alla 
inkomna ansökningar bedöma huruvida 
villkoren för att ta fonden i anspråk är 
uppfyllda i varje enskilt fall och fastställa 
beloppen för eventuella finansiella bidrag 
från fonden inom ramen för tillgängliga 
medel.

(3) Efter den 30 juni 2020 ska 
kommissionen, på grundval av de uppgifter 
som avses i punkterna 1 och 2, för alla 
inkomna ansökningar bedöma huruvida 
villkoren för att ta fonden i anspråk är 
uppfyllda i varje enskilt fall och fastställa 
beloppen för eventuella finansiella bidrag 
från fonden inom ramen för tillgängliga 
medel.

Or. de

Ändringsförslag 77
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Bistånd från fonden ska, med 
beaktande av de tröskelvärden som anges 
i artikel 3a.4, beviljas de medlemsstater 
som uppfyller kriterierna för 
bidragsberättigande på upp till 5 % av den 
ekonomiska börda som uppstått och inom 
ramen för den tillgängliga budgeten. Om 
den tillgängliga budgeten skulle visa sig 
vara otillräcklig ska stödnivån minskas 
proportionellt.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 78
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Bistånd från fonden ska, med 
beaktande av de tröskelvärden som anges i 
artikel 3a.4, beviljas de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna för 
bidragsberättigande på upp till 5 % av den 
ekonomiska börda som uppstått och inom 
ramen för den tillgängliga budgeten. Om 
den tillgängliga budgeten skulle visa sig 
vara otillräcklig ska stödnivån minskas 
proportionellt.

(4) Bistånd från fonden ska, med 
beaktande av de tröskelvärden som anges i 
artikel 3a.4, beviljas de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna för 
bidragsberättigande på upp till 10 % av den 
ekonomiska börda som uppstått och inom 
ramen för den tillgängliga budgeten. Om 
den tillgängliga budgeten skulle visa sig 
vara otillräcklig ska stödnivån minskas 
proportionellt.

Or. de

Ändringsförslag 79
Stéphane Bijoux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Bistånd från fonden ska, med 
beaktande av de tröskelvärden som anges i 
artikel 3a.4, beviljas de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna för 
bidragsberättigande på upp till 5 % av den 
ekonomiska börda som uppstått och inom 
ramen för den tillgängliga budgeten. Om 
den tillgängliga budgeten skulle visa sig 
vara otillräcklig ska stödnivån minskas 
proportionellt.

(4) Bistånd från fonden ska, med 
beaktande av de tröskelvärden som anges i 
artikel 3a.4, beviljas de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna för 
bidragsberättigande på upp till 20 % av den 
ekonomiska börda som uppstått och inom 
ramen för den tillgängliga budgeten. Om 
den tillgängliga budgeten skulle visa sig 
vara otillräcklig ska stödnivån minskas 
proportionellt.

Or. fr
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Motivering

Det tröskelvärde som kommissionen föreslår måste höjas för att göra det möjligt för de 
medlemsstater som påverkas mest av en brexit utan avtal att dra nytta av ett verkligt stöd från 
solidaritetsfonden. Om tröskeln är för låg kommer det inte att finnas något incitament att 
mobilisera solidaritetsfonden.

Ändringsförslag 80
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Beslutet om att ta fonden i anspråk 
ska fattas gemensamt av 
Europaparlamentet och rådet snarast 
möjligt efter det att kommissionen lämnat 
in sitt förslag. Såväl kommissionen som 
Europaparlamentet och rådet ska 
eftersträva att minimera den tid det tar att 
ta fonden i anspråk.

(6) Beslutet om att ta fonden i anspråk 
ska fattas gemensamt av 
Europaparlamentet och rådet snarast 
möjligt efter det att kommissionen lämnat 
in sitt förslag. Såväl kommissionen som 
Europaparlamentet och rådet ska 
eftersträva att minimera den tid det tar att 
ta fonden i anspråk samt åta sig att lägga 
fram ett ad hoc-instrument så snart som 
möjligt för att åtgärda sådana 
nödsituationer.

Or. it

Ändringsförslag 81
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. es
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Ändringsförslag 82
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 2012/2002
Artikel 4b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förskottet får inte överstiga 25 % 
av det förväntade finansiella bidraget och 
får aldrig överstiga 100 000 000 EUR. När 
det slutliga finansiella bidraget har 
fastställts ska kommissionen beakta 
summan av förskottet innan det resterande 
beloppet av det finansiella bidraget betalas 
ut. Kommissionen ska återkräva förskott 
som betalats ut på felaktig grund.

(3) Förskottet får inte överstiga 25 % 
av det förväntade finansiella bidraget och 
får aldrig överstiga 100 000 000 EUR. När 
det slutliga finansiella bidraget har 
fastställts ska kommissionen beakta 
summan av förskottet innan det resterande 
beloppet av det finansiella bidraget betalas 
ut. Kommissionen ska återkräva förskott 
som betalats ut på felaktig grund. 
Förskottet får inte överstiga 10 % av det 
finansiella bidrag som föreskrivs i de fall 
då ansökan om finansiellt bidrag från 
fonden motiveras av den allvarliga 
ekonomiska börda som uppstår till följd 
av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen utan avtal. 

Or. it

Ändringsförslag 83
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Förordning (EG) nr 2012/2002 ska 
ändras på följande sätt:
Artikel 4a ska ersättas med följande:
”Artikel 4a
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(1) När en medlemsstat lämnar in en 
ansökan om finansiellt bidrag från 
fonden till kommissionen för skador som 
orsakats av en naturkatastrof får 
medlemsstaten begära en 
förskottsutbetalning. Kommissionen ska 
göra en preliminär bedömning av 
huruvida ansökan uppfyller villkoren i 
artikel 4.1 och kontrollera om 
budgetmedel finns tillgängliga. Om dessa 
villkor är uppfyllda och tillräckliga medel 
finns tillgängliga får kommissionen 
genom en genomförandeakt anta ett 
beslut om att bevilja förskott och utan 
dröjsmål utbetala förskottet innan det 
beslut som avses i artikel 4.4 har fattats. 
Förskottsutbetalningen ska inte påverka 
det slutliga beslutet om utnyttjande av 
fonden.
(2) Förskottet får inte överstiga 25 % av 
det förväntade finansiella bidraget och får 
aldrig överstiga 100 000 000 EUR. När 
det slutliga finansiella bidraget har 
fastställts ska kommissionen beakta 
summan av förskottet innan det 
resterande beloppet av det finansiella 
bidraget betalas ut. Kommissionen ska 
återkräva förskott som betalats ut på 
felaktig grund.
(3) Återbetalningar till unionens 
allmänna budget ska göras före den 
förfallodag som anges i betalningskravet, 
som ska vara utformat i enlighet med 
artikel 101 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/10461a. Förfallodagen ska vara den 
sista dagen i den andra månaden efter det 
att betalningskravet utfärdades.
(4) När så krävs för att säkerställa en 
snabb tillgång till budgetmedel, ska 
kommissionen, då den antar förslaget till 
unionens allmänna budget för ett visst 
budgetår, föreslå för Europaparlamentet 
och rådet att ta fonden i anspråk för ett 
belopp om högst 100 000 000 EUR för 
förskottsutbetalningar och föreslå att 
motsvarande anslag förs in i unionens 
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allmänna budget. Budgetarrangemangen 
ska överensstämma med de tak som anges 
i artikel 10.1 i rådets förordning (EU, 
Euratom) nr 1311/20132a.”
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
2a Rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 
den fleråriga budgetramen för 2014–2020 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Motivering

Såsom framgår i detalj av motiveringen till förslaget, som lyfter fram exemplet med 
jordbävningen i Abruzzo, är en höjning av förskottsutbetalningarna från solidaritetsfonden 
avgörande. Detta ändringsförslag återger den nya artikeln 4b med ett högre förskott, men 
stryker hänvisningen till Förenade kungarikets utträde.

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

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
Förordning (EU) nr 1309/2013

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Förordning (EU) nr 1309/2013 ska 
ändras på följande sätt:
(1) I artikel 2 ska följande led införas 
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efter led b:
”c) arbetstagare som sagts upp och 
egenföretagare vars verksamhet har 
upphört till följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen enligt artikel 50 
i fördraget om Europeiska unionen (EU-
fördraget) utan avtal.”
(2) I artikel 3 ska följande led införas 
efter led b:
”c) en arbetstagare eller en 
egenföretagare vars verksamhet har 
upphört till följd av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen utan avtal.”
(3) I artikel 4 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”2. På mindre arbetsmarknader eller vid 
särskilda omständigheter, såsom 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
enligt artikel 50 i EU-fördraget utan avtal, 
särskilt i samband med fall som 
involverar små och medelstora företag, 
som kan motiveras av den ansökande 
medlemsstaten, kan en ansökan om 
ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om de villkor som 
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla 
delar uppfylls, om uppsägningarna får 
allvarliga följder för sysselsättningen och 
den lokala, regionala eller nationella 
ekonomin. Den ansökande medlemsstaten 
ska ange vilket av insatskriterierna i 
punkt 1 a och b som inte till alla delar 
uppfylls. Det totala bidragsbelopp som 
beviljas vid särskilda omständigheter får 
inte överstiga 10 % av det högsta årliga 
belopp som är tillgängligt via fonden.”
(4) I artikel 7 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 4:
”5. De anslag som är tillgängliga för de 
åtgärder som avses i artikel 2 c ska 
begränsas till 75 % av fondens högsta 
tillgängliga belopp för 2019 och 2020, och 
därefter ska den särskilda insatsåtgärd 
som anges i den artikeln upphöra. För 
dessa åtgärder ska bidraget från fonden 
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täcka kostnaderna för åtgärderna i artikel 
7.1 a, b och c för direkt berörda 
arbetstagare eller egenföretagare från och 
med dagen för Förenade kungarikets 
utträde ur EU enligt artikel 50 i EU-
fördraget utan ett avtal, till och med den 
31 december 2020.”

Or. en

Motivering

Budgeten för denna särskilda åtgärd, som syftar till att minska den börda som 
medlemsstaterna drabbas av till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal, 
bör täckas av Europeiska solidaritetsfonden med endast ett mycket litet belopp (5 %). 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör vara det instrument som främst 
används i detta fall.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 Artikel 2

Ikraftträdande

Or. en

Ändringsförslag 86
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med dagen 
efter den dag då fördragen upphör att 
vara tillämpliga på Förenade kungariket i 
enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 87
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska emellertid inte 
tillämpas om ett utträdesavtal som ingåtts 
med Förenade kungariket i enlighet med 
artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft 
vid det datum som avses i andra stycket i 
den här artikeln.

utgår

Or. en


