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Pozměňovací návrh 1
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. fr

Odůvodnění

Nové ustanovení Komise, na základě kterého má vzniknout fond, jenž by měl přímo zajišťovat 
přežití Evropanů v případě katastrofy, vytváří nejasnosti kolem hodnot, které EU zastává. Je 
podle Komise ekonomická životaschopnost stejně důležitá, ne-li důležitější, než lidský život? 
Vyplývá z toho také to, že hlasování v britském referendu, tedy demokratické vyjádření vůle 
občanů Spojeného království, je v podstatě rovno přírodní katastrofě. Fond musí být účelově 
vázaný a nesmí být zneužit pro tento případ, který sice nikdo neočekával, ale v žádném 
případě nepředstavuje přímé ohrožení lidských životů.

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

Návrh nařízení
Hlava 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 2012/2002 za účelem poskytnutí 
finanční pomoci členským státům 
na pokrytí závažné finanční zátěže, která 
jim byla způsobena v návaznosti na 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 2012/2002 a nařízení (EU) č. 1309/2013 
za účelem poskytnutí finanční pomoci 
členským státům na pokrytí závažné 
finanční zátěže, která jim byla způsobena v 
návaznosti na vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Hlava 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 2012/2002 za účelem poskytnutí 
finanční pomoci členským státům 
na pokrytí závažné finanční zátěže, která 
jim byla způsobena v návaznosti na 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 2012/2002 za účelem pozměnění částky 
vyplácených záloh 

Or. en

Odůvodnění

Zvyšování počtu přírodních katastrof způsobených změnou klimatu a nepředvídatelnost jiných 
katastrof jako zemětřesení vyžaduje obezřetnější přístup v návrhu Komise, který by neměl 
zcela měnit podstatu EUSF, ale měl by pouze zvýšit částky vyplácených záloh. Domníváme se, 
že existují jiné nástroje, jako např. EFG, které jsou pro řešení důsledků neřízeného vystoupení 
Spojeného království vhodnější.

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízením Rady (ES) č. 2012/20028 
byl zřízen Fond solidarity Evropské unie 
(dále jen „fond“). Fond byl vytvořen, aby 
poskytoval členským státům finanční 
pomoc v návaznosti na nouzové situace 
jako konkrétní výraz evropské solidarity 

(1) Nařízením Rady (ES) č. 2012/20028 
byl zřízen Fond solidarity Evropské unie. 
Fond byl vytvořen, aby poskytoval 
členským státům finanční pomoc, aby bylo 
možné reagovat na závažné přírodní 
katastrofy a vyjádřit evropskou solidaritu 
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v případech tísně. postiženým regionům v Evropě. 
_________________ _________________
8 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 
11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 
14.11.2002, s. 3).

8 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 
11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 
14.11.2002, s. 3).

Or. en

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG) byl založen1a , aby byla 
prokázána solidarita s pracovníky, kteří 
byli propuštěni v důsledku významných 
změn ve struktuře světového obchodu 
způsobených globalizací a v důsledku 
celosvětové finanční a hospodářské krize, 
a může rovněž podpořit příjemce pomoci v 
případě malých trhů práce nebo za 
mimořádných okolností, zejména pokud 
jde o kolektivní žádosti týkající se malých 
a středních podniků, a to i tehdy, pokud 
počet propuštěných pracovníků 
nedosahuje obvyklé prahové hodnoty pro 
uvolnění prostředků z EFG.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. 
prosince 2006 o zřízení Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. 
L 406, 30.12.2006, s. 1).

Or. en
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Odůvodnění

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je považován za vhodnější nástroj, který by 
pomohl členským státům zasaženým důsledky vystoupení Spojeného království z Unie bez 
dohody.

Pozměňovací návrh 6
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Dne 29. března 2017 oznámilo 
Spojené království svůj záměr vystoupit 
z Unie na základě článku 50 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU). Smlouvy se 
přestanou uplatňovat na Spojené 
království dnem vstupu dohody 
o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li 
k tomu, dva roky po tomto oznámení, 
nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně 
po dohodě se Spojeným královstvím 
o prodloužení této lhůty.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Dne 29. března 2017 oznámilo 
Spojené království svůj záměr vystoupit 
z Unie na základě článku 50 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU). Smlouvy se 
přestanou uplatňovat na Spojené 
království dnem vstupu dohody 
o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li 
k tomu, dva roky po tomto oznámení, 
nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně 
po dohodě se Spojeným královstvím 

vypouští se
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o prodloužení této lhůty.

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Dne 11. dubna 2019 na žádost 
Spojeného království schválila 9 Evropská 
rada další prodloužení10 lhůty stanovené 
podle čl. 50 odst. 3 SEU do 31. října 2019. 
Pokud Spojené království neratifikuje 
dohodu o vystoupení11 do 31. října 2019 
nebo nepožádá o třetí prodloužení, s nímž 
bude Evropská rada jednomyslně souhlasit, 
Spojené království dne 1. listopadu 2019 
vystoupí z Unie bez dohody a stane se třetí 
zemí.

vypouští se

_________________
9 Rozhodnutí Evropské rady (EU) 
2019/584 (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).
10 Evropská rada na žádost Spojeného 
království rozhodla o prvním prodloužení 
lhůty dne 22. března 2019 – rozhodnutí 
Evropské rady (EU) 2019/476 (Úř. věst. L 
80I, 22.3.2019, s. 1).
11 Dohoda o vystoupení Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství 
pro atomovou energii (Úř. věst. C 144I, 
25.4.2019, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Dne 11. dubna 2019 na žádost 
Spojeného království schválila 9 Evropská 
rada další prodloužení10 lhůty stanovené 
podle čl. 50 odst. 3 SEU do 31. října 2019. 
Pokud Spojené království neratifikuje 
dohodu o vystoupení11 do 31. října 2019 
nebo nepožádá o třetí prodloužení, s nímž 
bude Evropská rada jednomyslně souhlasit, 
Spojené království dne 1. listopadu 2019 
vystoupí z Unie bez dohody a stane se třetí 
zemí.

vypouští se

_________________
9 Rozhodnutí Evropské rady (EU) 
2019/584 (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).
10 Evropská rada na žádost Spojeného 
království rozhodla o prvním prodloužení 
lhůty dne 22. března 2019 – rozhodnutí 
Evropské rady (EU) 2019/476 (Úř. věst. L 
80I, 22.3.2019, s. 1).
11 Dohoda o vystoupení Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství 
pro atomovou energii (Úř. věst. C 144I, 
25.4.2019, s. 1).

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem zmírnit ekonomický dopad 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody a projevit solidaritu s nejvíce 
postiženými členskými státy za těchto 
výjimečných okolností by nařízení (ES) 
č. 2012/2002 mělo být změněno tak, aby 

vypouští se
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byly podpořeny související veřejné výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem zmírnit ekonomický dopad 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody a projevit solidaritu s nejvíce 
postiženými členskými státy za těchto 
výjimečných okolností by nařízení (ES) 
č. 2012/2002 mělo být změněno tak, aby 
byly podpořeny související veřejné výdaje.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem zmírnit ekonomický dopad 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody a projevit solidaritu s nejvíce 
postiženými členskými státy za těchto 
výjimečných okolností by nařízení (ES) 
č. 2012/2002 mělo být změněno tak, aby 
byly podpořeny související veřejné výdaje.

(4) S cílem zmírnit ekonomický a 
sociální dopad vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody a projevit 
solidaritu s nejvíce postiženými členskými 
státy za těchto výjimečných okolností by 
nařízení (ES) č. 2012/2002 mělo být 
změněno tak, aby byly podpořeny 
související veřejné výdaje.

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Andrea Cozzolino
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož jde o výjimečné využití 
fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné 
finanční zátěže způsobené členským 
státům jako přímý následek vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
by měla být cílená a časově omezená, aby 
byl zabezpečen původní princip fondu 
a jeho schopnost reagovat na přírodní 
katastrofy.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož jde o výjimečné využití 
fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné 
finanční zátěže způsobené členským 
státům jako přímý následek vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
by měla být cílená a časově omezená, aby 
byl zabezpečen původní princip fondu 
a jeho schopnost reagovat na přírodní 
katastrofy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(5) Jelikož jde o výjimečné využití 
fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné 
finanční zátěže způsobené členským 
státům jako přímý následek vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
by měla být cílená a časově omezená, aby 
byl zabezpečen původní princip fondu 
a jeho schopnost reagovat na přírodní 
katastrofy.

(5) Jelikož jde o výjimečné využití 
fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné 
finanční zátěže v současnosti či budoucnu 
způsobené členským státům při 
bezprostřední přípravě na vystoupení či 
jako přímý následek vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody by měla být 
cílená a časově omezená, aby byl 
zabezpečen původní princip fondu a jeho 
schopnost reagovat na přírodní katastrofy.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož jde o výjimečné využití 
fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné 
finanční zátěže způsobené členským 
státům jako přímý následek vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
by měla být cílená a časově omezená, aby 
byl zabezpečen původní princip fondu 
a jeho schopnost reagovat na přírodní 
katastrofy.

(5) Jelikož jde o výjimečné využití 
fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné 
finanční zátěže v důsledku přírodních 
katastrof způsobené členským státům 
následně po vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody by měla být 
cílená a časově omezená, aby byl 
zabezpečen původní princip fondu a jeho 
schopnost reagovat na přírodní katastrofy.

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pro účely tohoto výjimečného 
využití fondu je vhodné stanovit 
minimální částku odhadovaných škod, při 
jejímž překročení může členský stát 

vypouští se
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požádat o pomoc z fondu kvůli vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody. 
Kromě toho je třeba změnit pravidla 
způsobilosti tak, aby zahrnovala podporu 
veřejných výdajů vzniklých následkem 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pro účely tohoto výjimečného 
využití fondu je vhodné stanovit 
minimální částku odhadovaných škod, při 
jejímž překročení může členský stát 
požádat o pomoc z fondu kvůli vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody. 
Kromě toho je třeba změnit pravidla 
způsobilosti tak, aby zahrnovala podporu 
veřejných výdajů vzniklých následkem 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pro účely tohoto výjimečného 
využití fondu je vhodné stanovit minimální 
částku odhadovaných škod, při jejímž 
překročení může členský stát požádat 
o pomoc z fondu kvůli vystoupení 

(6) Pro účely tohoto výjimečného 
využití fondu je vhodné stanovit minimální 
částku odhadovaných škod, při jejímž 
překročení může členský stát požádat 
o pomoc z fondu následně po vystoupení 



AM\1190155CS.docx 13/47 PE641.404v01-00

CS

Spojeného království z Unie bez dohody. 
Kromě toho je třeba změnit pravidla 
způsobilosti tak, aby zahrnovala podporu 
veřejných výdajů vzniklých následkem 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.

Spojeného království z Unie bez dohody. 
Kromě toho je třeba změnit pravidla 
způsobilosti tak, aby zahrnovala podporu 
veřejných výdajů vzniklých následkem 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody za okolností představujících 
přírodní katastrofu.

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby bylo zajištěno rovné zacházení 
s členskými státy, měla by existovat 
jednotná lhůta pro podání žádosti 
o finanční příspěvek z fondu vztahující se 
na všechny členské státy, a to bez 
možnosti rozšířit žádost po uplynutí této 
lhůty s cílem pokrýt dodatečné náklady.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby bylo zajištěno rovné zacházení 
s členskými státy, měla by existovat 
jednotná lhůta pro podání žádosti 
o finanční příspěvek z fondu vztahující se 
na všechny členské státy, a to bez 
možnosti rozšířit žádost po uplynutí této 
lhůty s cílem pokrýt dodatečné náklady.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 22
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byla zachována dostupnost 
fondu v případě přírodních katastrof, jeho 
původní účel, měl by být stanoven 
rozpočtový strop pro podporu související s 
vystoupením Spojeného království z Unie 
bez dohody.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byla zachována dostupnost 
fondu v případě přírodních katastrof, jeho 
původní účel, měl by být stanoven 
rozpočtový strop pro podporu související s 
vystoupením Spojeného království z Unie 
bez dohody.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byla zachována dostupnost 
fondu v případě přírodních katastrof, jeho 

(8) Vzhledem k tomu, že je třeba 
zajistit přiměřený rozpočet, aby byla 
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původní účel, měl by být stanoven 
rozpočtový strop pro podporu související s 
vystoupením Spojeného království z Unie 
bez dohody.

zachována dostupnost Fondu solidarity 
Evropské unie v případě přírodních 
katastrof, je třeba dát členským státům a 
regionům k dispozici jiné dodatečné 
prostředky, které jim pomohou zmírnit 
dopad případného vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody, např. 
prostřednictvím EFG nebo jiných 
finančních nástrojů ad hoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byla zachována dostupnost 
fondu v případě přírodních katastrof, jeho 
původní účel, měl by být stanoven 
rozpočtový strop pro podporu související s 
vystoupením Spojeného království z Unie 
bez dohody.

(8.) Aby byla zachována dostupnost 
fondu v případě přírodních katastrof, jeho 
původní účel, měl by být stanoven 
rozpočtový strop pro podporu související s 
vystoupením Spojeného království z Unie 
bez dohody. Komise by měla zavést jasná 
kritéria pro získání podpory a zajistit, aby 
objem vzniklých výdajů neměl zásadní 
dopad na rozpočet vyhrazený fondem na 
původní opatření.

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byla zachována dostupnost 
fondu v případě přírodních katastrof, jeho 
původní účel, měl by být stanoven 
rozpočtový strop pro podporu související s 

(8) Aby byla zachována dostupnost 
Fondu solidarity Evropské unie a EFG 
pro jejich původní účely, měl by být 
stanoven rozpočtový strop pro podporu 
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vystoupením Spojeného království z Unie 
bez dohody.

související s vystoupením Spojeného 
království z Unie bez dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění 
závažné finanční zátěže způsobené 
členským státům následkem vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
by měla podléhat stejným pravidlům pro 
provádění, monitorování, podávání zpráv, 
kontrolu a audit jako jakákoli jiná 
intervence fondu. Navíc je s ohledem na 
široký rozsah veřejných výdajů 
potenciálně způsobilých k podpoře 
důležité zajistit, aby byla dodržována další 
ustanovení práva EU, zejména pravidla 
státní podpory.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění 
závažné finanční zátěže způsobené 
členským státům následkem vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
by měla podléhat stejným pravidlům pro 
provádění, monitorování, podávání zpráv, 
kontrolu a audit jako jakákoli jiná 
intervence fondu. Navíc je s ohledem na 

vypouští se
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široký rozsah veřejných výdajů 
potenciálně způsobilých k podpoře 
důležité zajistit, aby byla dodržována další 
ustanovení práva EU, zejména pravidla 
státní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění 
závažné finanční zátěže způsobené 
členským státům následkem vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
by měla podléhat stejným pravidlům pro 
provádění, monitorování, podávání zpráv, 
kontrolu a audit jako jakákoli jiná 
intervence fondu. Navíc je s ohledem na 
široký rozsah veřejných výdajů potenciálně 
způsobilých k podpoře důležité zajistit, aby 
byla dodržována další ustanovení práva 
EU, zejména pravidla státní podpory.

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění 
závažné finanční zátěže v současnosti či 
budoucnu způsobené členským státům při 
bezprostřední přípravě na vystoupení či 
následkem vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody by měla 
podléhat stejným pravidlům pro provádění, 
monitorování, podávání zpráv, kontrolu 
a audit jako jakákoli jiná intervence fondu. 
Navíc je s ohledem na široký rozsah 
veřejných výdajů potenciálně způsobilých 
k podpoře důležité zajistit, aby byla 
dodržována další ustanovení práva EU, 
zejména pravidla státní podpory.

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění 
závažné finanční zátěže způsobené 
členským státům následkem vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění 
závažné finanční zátěže způsobené 
členským státům po vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody by měla 
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by měla podléhat stejným pravidlům pro 
provádění, monitorování, podávání zpráv, 
kontrolu a audit jako jakákoli jiná 
intervence fondu. Navíc je s ohledem na 
široký rozsah veřejných výdajů potenciálně 
způsobilých k podpoře důležité zajistit, aby 
byla dodržována další ustanovení práva 
EU, zejména pravidla státní podpory.

podléhat stejným pravidlům pro provádění, 
monitorování, podávání zpráv, kontrolu 
a audit jako jakákoli jiná intervence fondu. 
Navíc je s ohledem na široký rozsah 
veřejných výdajů potenciálně způsobilých 
k podpoře důležité zajistit, aby byla 
dodržována další ustanovení práva Unie, 
zejména pravidla státní podpory.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by měla být schopna rychle 
rozhodnout o přidělení zvláštních 
finančních prostředků a jejich co 
nejrychlejším uvolnění. Stávající 
ustanovení o provádění zálohových plateb 
by proto měla být posílena zvýšením jejich 
částek.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení by mělo vstoupit v 
platnost co nejdříve, a to prvním dnem po 
jeho vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie, a mělo by se použít ode 
dne následujícího po dni, kdy se podle čl. 
50 odst. 3 SEU přestanou Smlouvy 
uplatňovat na Spojené království, 
nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost 

vypouští se
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dohoda o vystoupení uzavřená se 
Spojeným královstvím.

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení by mělo vstoupit v 
platnost co nejdříve, a to prvním dnem po 
jeho vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie, a mělo by se použít ode 
dne následujícího po dni, kdy se podle čl. 
50 odst. 3 SEU přestanou Smlouvy 
uplatňovat na Spojené království, 
nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost 
dohoda o vystoupení uzavřená se 
Spojeným královstvím.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S cílem zajistit, aby fond nabyl 
účinku okamžitě, jakmile se členský stát 
začne potýkat s velkým finančním 
břemenem – i kdyby se tak stalo před 
vstupem tohoto nařízení v platnost – jako 
přímý důsledek vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody, podle čl. 50 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, musí mít 
příslušná ustanovení zpětnou účinnost.

Or. fr
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Odůvodnění

Je třeba poskytnout zvláštní odůvodnění pro zpětné použití nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 v 
návaznosti na pozměňovací návrh k čl. 3a odst. 3 (viz pozměňovací návrh 53).

Pozměňovací návrh 35
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nařízení (ES) č. 2012/2002 by 
proto mělo být odpovídajícím způsobem 
změněno,

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nařízení (ES) č. 2012/2002 by 
proto mělo být odpovídajícím způsobem 
změněno,

(12) Nařízení (ES) č. 2012/2002 a 
nařízení (EU) č. 1309/2013 by proto měla 
být odpovídajícím způsobem změněna,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Článek 1
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Články 1, 3a, 3b, 4a, 4b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozsah působnosti EUSF by neměl být rozšířen na situace, které mohou případně vzniknout v 
důsledku neřízeného vystoupení Spojeného království z EU.

Pozměňovací návrh 38
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy, jakož i situace, kdy je 
členskému státu způsobena závažná 
finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.

Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy v případech, kdy je členský stát 
postižený touto katastrofou obzvláště 
zranitelný v důsledku vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody, 
jakož i situace, kdy je členskému státu 
způsobena závažná finanční zátěž jako 
přímý následek vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody.

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy, jakož i situace, kdy je 

Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
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členskému státu způsobena závažná 
finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.

katastrofy.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud mají tato ustanovení platit, musí být kritéria pro pomoc z tohoto fondu naprosto jasná. 
Fond solidarity EU lze použít pouze v reakci na přírodní katastrofy. Pokud EU projde 
skutečnost, že míchá přírodní katastrofy s finančními problémy či krizemi, nic nezastaví 
následné rozšíření rozsahu působnosti fondu i na jiné problémy než vystoupení Spojeného 
království z EU.

Pozměňovací návrh 40
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy, jakož i situace, kdy je 
členskému státu způsobena závažná 
finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.“

„Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy.“

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy, jakož i situace, kdy je 
členskému státu způsobena závažná 
finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.

Pro účely tohoto nařízení, pro výdaje 
související s víceletým finančním rámcem 
na období 2014–2020, se pojem „závažné 
katastrofy“ vztahuje na přírodní katastrofy, 
jakož i situace, kdy je členskému státu 
způsobena závažná finanční zátěž jako 
přímý následek vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy, jakož i situace, kdy je 
členskému státu způsobena závažná 
finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.“

„Pro účely tohoto nařízení se pojem 
„závažné katastrofy“ vztahuje na přírodní 
katastrofy, jakož výjimečně v období od 
data vystoupení do 31. prosince 2020 i na 
situace, kdy je členskému státu způsobena 
závažná finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody.“

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Články 3a, 3b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. it



PE641.404v01-00 24/47 AM\1190155CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 44
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Na žádost členského státu může 
být pomoc z fondu uvolněna také tehdy, 
když je tomuto členskému státu způsobena 
závažná finanční zátěž jako přímý 
následek vystoupení Spojeného království 
z Unie bez dohody v souladu s čl. 50 odst. 
2 SEU (dále jen „vystoupení bez 
dohody“). Pomoc se poskytuje ve formě 
finančního příspěvku z fondu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Na žádost členského státu může 
být pomoc z fondu uvolněna také tehdy, 
když je tomuto členskému státu způsobena 
závažná finanční zátěž jako přímý 
následek vystoupení Spojeného království 
z Unie bez dohody v souladu s čl. 50 odst. 
2 SEU (dále jen „vystoupení bez 
dohody“). Pomoc se poskytuje ve formě 
finančního příspěvku z fondu.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 46
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Na žádost členského státu může být 
pomoc z fondu uvolněna také tehdy, když 
je tomuto členskému státu způsobena 
závažná finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody v souladu s čl. 50 odst. 2 SEU 
(dále jen „vystoupení bez dohody“). 
Pomoc se poskytuje ve formě finančního 
příspěvku z fondu.

1) Na žádost členského státu může být 
pomoc z Fondu solidarity Evropské unie 
uvolněna také tehdy, když je tomuto 
členskému státu způsobena závažná 
finanční zátěž jako přímý následek 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody v souladu s čl. 50 odst. 2 SEU 
(dále jen „vystoupení bez dohody“). 
Pomoc se poskytuje ve formě finančního 
příspěvku z fondu.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text.)

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Dostupné prostředky pro tento cíl 
jsou omezeny na polovinu maximální 
dostupné částky pro intervenci fondu na 
roky 2019 a 2020.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Dostupné prostředky pro tento cíl 
jsou omezeny na polovinu maximální 
dostupné částky pro intervenci fondu na 
roky 2019 a 2020.

2) Dostupné prostředky výhradně pro 
tento cíl jsou omezeny na 5 % maximální 
dostupné částky pro intervenci fondu na 
roky 2019 a 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Dostupné prostředky pro tento cíl 
jsou omezeny na polovinu maximální 
dostupné částky pro intervenci fondu na 
roky 2019 a 2020.

2) Dostupné prostředky pro tento cíl 
jsou omezeny na 30 % maximální dostupné 
částky pro intervenci fondu na roky 2019 
a 2020.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo efektivní fungování Fondu solidarity Evropské unie v souladu s jeho původním 
účelem, konkrétně poskytování pomoci v případech přírodních katastrof, nemělo by být pro 
pomoc související s brexitem poskytnuto více než 30 % maximální dostupné částky ročního 
přídělu tohoto fondu. Jakákoliv další pomoc by měla pocházet z Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci nebo z jiného ad hoc finančního nástroje. 

Pozměňovací návrh 50
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
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Čl. 3a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Dostupné prostředky pro tento cíl 
jsou omezeny na polovinu maximální 
dostupné částky pro intervenci fondu na 
roky 2019 a 2020.

2) Dostupné prostředky pro tento cíl 
jsou omezeny na 30 % maximální dostupné 
částky pro intervenci fondu na roky 2019 
a 2020.

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Tato pomoc pokryje část 
dodatečných veřejných výdajů 
způsobených přímo vystoupením bez 
dohody a vzniklých výlučně mezi dnem 
vystoupení bez dohody a dnem 31. 
prosince 2020 (dále jen „finanční zátěž“).

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Tato pomoc pokryje část 
dodatečných veřejných výdajů 
způsobených přímo vystoupením bez 
dohody a vzniklých výlučně mezi dnem 
vystoupení bez dohody a dnem 31. 

3) Tato pomoc pokryje část 
dodatečných veřejných výdajů vzniklých 
přímo a výlučně v období mezi 1. lednem 
2019 a 31. prosincem 2020 v důsledku 
příprav na vystoupení bez dohody nebo v 
důsledku vystoupení bez dohody (dále jen 



PE641.404v01-00 28/47 AM\1190155CS.docx

CS

prosince 2020 (dále jen „finanční zátěž“). „finanční zátěž“). 

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Tato pomoc pokryje část 
dodatečných veřejných výdajů 
způsobených přímo vystoupením bez 
dohody a vzniklých výlučně mezi dnem 
vystoupení bez dohody a dnem 31. 
prosince 2020 (dále jen „finanční zátěž“).

3) Tato pomoc pokryje část 
dodatečných veřejných výdajů na reakci v 
případě přírodních katastrof po 
vystoupení bez dohody a vzniklých 
výlučně mezi dnem vystoupení bez dohody 
a dnem 31. prosince 2020 (dále jen 
„finanční zátěž“).

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Tato pomoc pokryje část 
dodatečných veřejných výdajů 
způsobených přímo vystoupením bez 
dohody a vzniklých výlučně mezi dnem 
vystoupení bez dohody a dnem 31. 
prosince 2020 (dále jen „finanční zátěž“).

3) Tato pomoc pokryje část 
dodatečných veřejných výdajů 
způsobených přímo vystoupením bez 
dohody a vzniklých výlučně mezi 19. 
červencem 2018 a 31. prosincem 2020 
(dále jen „finanční zátěž“).

Or. fr
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 55
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Pomoc bude poskytnuta pouze v 
případech, které by byly bývaly pokryty v 
rámci dohody o vystoupení mezi Unií a 
Spojeným královstvím. 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Členský stát je způsobilý požádat 
o pomoc podle tohoto článku, pokud je 
finanční zátěž, jež mu byla způsobena, 
odhadována na více než 
1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011 
nebo na více než 0,3 % jeho HND.

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 57
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Členský stát je způsobilý požádat 
o pomoc podle tohoto článku, pokud je 
finanční zátěž, jež mu byla způsobena, 
odhadována na více než 
1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011 
nebo na více než 0,3 % jeho HND.

4) Členský stát je způsobilý požádat 
o pomoc podle tohoto článku, pokud je 
finanční zátěž, jež mu byla způsobena, 
odhadována na více než 
1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011 
nebo na více než 0,3 % jeho HND, a pokud 
v daném odvětví hospodářství dojde ke 
ztrátě 2 % pracovních míst. 

Or. fr

Odůvodnění

Finanční prostředky EU je třeba využít na záchranu pracovních míst, která jsou přímo 
ohrožena vystoupením Spojeného království z Unie. V případě, že by jediným kritériem byly 
finanční ztráty, by se toto financování omezilo pouze na finanční sektor, jehož fluktuace, a to 
bez ohledu na její velikost, má dopad na jen velmi malou část skutečného produktivního 
hospodářství. Tím, že se do textu zahrne i případ ztráty pracovních míst, se rovněž zajistí, aby 
se tyto finanční prostředky dostaly k jednotlivcům a nikoli pouze k abstraktním subjektům. 

Pozměňovací návrh 58
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Členský stát je způsobilý požádat 
o pomoc podle tohoto článku, pokud je 
finanční zátěž, jež mu byla způsobena, 

4) Členský stát je způsobilý požádat 
o pomoc podle tohoto článku, pokud je 
finanční zátěž, jež mu byla způsobena, 
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odhadována na více než 
1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011 
nebo na více než 0,3 % jeho HND.

odhadována na více než 250 000 000 EUR 
v cenách roku 2011 nebo na více než 0,05 
% jeho HND.

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Členský stát je způsobilý požádat 
o pomoc podle tohoto článku, pokud je 
finanční zátěž, jež mu byla způsobena, 
odhadována na více než 
1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011 
nebo na více než 0,3 % jeho HND.

4) Členský stát je způsobilý požádat 
o pomoc podle tohoto článku, pokud je 
finanční zátěž, jež mu byla způsobena, 
odhadována na více než 150 000 000 EUR 
v cenách roku 2011 nebo na více než 0,3 % 
jeho HND.

Or. fr

Odůvodnění

Prahové hodnoty navržené Evropskou komisí je třeba snížit, aby tak členské státy, na něž 
bude mít brexit bez dohody největší dopad, byly způsobilé pro pomoc z Fondu solidarity EU a 
zajistila se solidarita mezi členskými státy. 

Pozměňovací návrh 60
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) O pomoc z fondu podle tohoto 
článku mohou požádat pouze členské 
státy.

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 61
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Pomoc poskytovaná podle článku 
3a pokrývá pouze finanční zátěž členského 
státu ve srovnání se situací, kdyby byla 
dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím 
uzavřena. Tato pomoc může být použita 
například na poskytování podpory 
podnikům postiženým vystoupením bez 
dohody, včetně podpory pro opatření 
státní podpory pro tyto podniky 
a související intervence; na opatření k 
zachování stávající zaměstnanosti; na 
zajištění fungování hraničních, celních, 
sanitárních a fytosanitárních kontrol, 
včetně dalšího personálu a infrastruktury. 

1) Pomoc poskytovaná podle článku 
3a pokrývá pouze finanční zátěž členského 
státu ve srovnání se situací, kdyby byla 
dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím 
uzavřena.

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Pomoc poskytovaná podle článku 
3a pokrývá pouze finanční zátěž členského 
státu ve srovnání se situací, kdyby byla 
dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím 
uzavřena. Tato pomoc může být použita 
například na poskytování podpory 
podnikům postiženým vystoupením bez 

1) Pomoc poskytovaná podle článku 
3a pokrývá pouze finanční zátěž členského 
státu ve srovnání se situací, kdyby byla 
dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím 
uzavřena. Tato pomoc může být použita 
například na poskytování podpory 
podnikům postiženým vystoupením bez 
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dohody, včetně podpory pro opatření státní 
podpory pro tyto podniky a související 
intervence; na opatření k zachování 
stávající zaměstnanosti; na zajištění 
fungování hraničních, celních, sanitárních 
a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího 
personálu a infrastruktury.

dohody, včetně podpory pro opatření státní 
podpory pro tyto podniky a související 
intervence; na opatření k zachování 
stávající zaměstnanosti; na zajištění 
fungování hraničních, celních, sanitárních 
a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího 
personálu a infrastruktury, a na řešení 
otázek spojených s navýšením cel ze 
strany třetích zemí.

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Pomoc poskytovaná podle článku 
3a pokrývá pouze finanční zátěž členského 
státu ve srovnání se situací, kdyby byla 
dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím 
uzavřena. Tato pomoc může být použita 
například na poskytování podpory 
podnikům postiženým vystoupením bez 
dohody, včetně podpory pro opatření státní 
podpory pro tyto podniky a související 
intervence; na opatření k zachování 
stávající zaměstnanosti; na zajištění 
fungování hraničních, celních, sanitárních 
a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího 
personálu a infrastruktury.

1) Pomoc poskytovaná podle článku 
3a pokrývá pouze finanční zátěž členského 
státu ve srovnání se situací, kdyby byla 
dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím 
uzavřena. Tato pomoc může být použita 
například na poskytování podpory 
podnikům a pracovníkům postiženým 
vystoupením bez dohody, včetně podpory 
pro opatření státní podpory pro tyto 
podniky a související intervence; na 
opatření k zachování stávající 
zaměstnanosti; na zajištění fungování 
hraničních, celních, sanitárních 
a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího 
personálu a infrastruktury.

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Pomoc poskytovanou podle článku 
3a lze použít pouze v těch regionech 
dotčených členských států, které jsou 
nejvíce postiženy vystoupením Spojeného 
království z Unie bez dohody. 

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3b – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Členské státy zajistí řádná a 
vyvážená opatření v souladu s potřebami 
nejvíce postižených regionů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3b – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Výdaje způsobilé pro financování z 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci nesmí být financovány na 
základě tohoto nařízení. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Článek 4a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Článek 4a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a vypouští se

Or. it



PE641.404v01-00 36/47 AM\1190155CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 70
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Příslušné vnitrostátní orgány 
členského státu mohou podat Komisi 
jedinou žádost o finanční příspěvek 
z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. 
dubna 2020. Žádost musí obsahovat 
přinejmenším všechny relevantní 
informace o finanční zátěži způsobené 
tomuto členskému státu. V žádosti musí 
být popsána veřejná opatření přijatá v 
reakci na vystoupení bez dohody a 
uvedeny jejich čisté náklady do 31. 
prosince 2020 a důvody, proč nebylo 
možné se jim vyhnout opatřeními pro 
připravenost. Žádost by měla rovněž 
obsahovat zdůvodnění týkající se přímého 
účinku vystoupení bez dohody.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Příslušné vnitrostátní orgány 
členského státu mohou podat Komisi 
jedinou žádost o finanční příspěvek 
z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. 
dubna 2020. Žádost musí obsahovat 
přinejmenším všechny relevantní 

1) Příslušné vnitrostátní orgány 
členského státu mohou podat Komisi 
jedinou žádost o finanční příspěvek 
z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. 
června 2020. Žádost musí obsahovat 
přinejmenším všechny relevantní 
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informace o finanční zátěži způsobené 
tomuto členskému státu. V žádosti musí 
být popsána veřejná opatření přijatá v 
reakci na vystoupení bez dohody a 
uvedeny jejich čisté náklady do 31. 
prosince 2020 a důvody, proč nebylo 
možné se jim vyhnout opatřeními pro 
připravenost. Žádost by měla rovněž 
obsahovat zdůvodnění týkající se přímého 
účinku vystoupení bez dohody.

informace o finanční zátěži způsobené 
tomuto členskému státu. V žádosti musí 
být popsána veřejná opatření přijatá rámci 
příprav nebo v reakci na vystoupení bez 
dohody a uvedeny jejich čisté náklady do 
31. prosince 2020. Žádost by měla rovněž 
obsahovat zdůvodnění týkající se přímého 
účinku vystoupení bez dohody.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Příslušné vnitrostátní orgány 
členského státu mohou podat Komisi 
jedinou žádost o finanční příspěvek 
z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. 
dubna 2020. Žádost musí obsahovat 
přinejmenším všechny relevantní 
informace o finanční zátěži způsobené 
tomuto členskému státu. V žádosti musí 
být popsána veřejná opatření přijatá v 
reakci na vystoupení bez dohody a 
uvedeny jejich čisté náklady do 31. 
prosince 2020 a důvody, proč nebylo 
možné se jim vyhnout opatřeními pro 
připravenost. Žádost by měla rovněž 
obsahovat zdůvodnění týkající se přímého 
účinku vystoupení bez dohody.

1) Příslušné vnitrostátní orgány 
členského státu mohou podat Komisi 
jedinou žádost o finanční příspěvek 
z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. 
dubna 2020. Žádost musí obsahovat 
přinejmenším všechny relevantní 
informace o dopadech na členské státy 
a finanční zátěži způsobené tomuto 
členskému státu. V žádosti musí být 
popsána veřejná opatření přijatá v reakci na 
vystoupení bez dohody a uvedeny jejich 
čisté náklady do 31. prosince 2020 a 
důvody, proč nebylo možné se jim vyhnout 
opatřeními pro připravenost. Žádost by 
měla rovněž obsahovat zdůvodnění týkající 
se přímého účinku vystoupení bez dohody.

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Andrea Cozzolino



PE641.404v01-00 38/47 AM\1190155CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Komise vypracuje pokyny, jak 
využívat a uplatňovat příspěvky z fondu 
efektivně. V těchto pokynech budou 
uvedeny podrobné informace o přípravě 
žádosti a údaje, jež mají být poskytnuty 
Komisi, včetně důkazů, které mají být 
předloženy ohledně způsobené finanční 
zátěže. Tyto pokyny se zveřejní na 
internetových stránkách příslušných 
generálních ředitelství Komise a Komise 
zajistí jejich další šíření do členských 
států.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Komise vypracuje pokyny, jak 
využívat a uplatňovat příspěvky z fondu 
efektivně. V těchto pokynech budou 
uvedeny podrobné informace o přípravě 
žádosti a údaje, jež mají být poskytnuty 
Komisi, včetně důkazů, které mají být 
předloženy ohledně způsobené finanční 
zátěže. Tyto pokyny se zveřejní na 
internetových stránkách příslušných 
generálních ředitelství Komise a Komise 
zajistí jejich další šíření do členských států.

2) Komise vypracuje do 31. prosince 
2019 pokyny, jak využívat a uplatňovat 
příspěvky z fondu efektivně. V těchto 
pokynech budou uvedeny podrobné 
informace o přípravě žádosti a údaje, jež 
mají být poskytnuty Komisi, včetně 
důkazů, které mají být předloženy ohledně 
způsobené finanční zátěže. Tyto pokyny se 
zveřejní na internetových stránkách 
příslušných generálních ředitelství Komise 
a Komise zajistí jejich další šíření do 
členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Po 30. dubnu 2020 Komise 
na základě informací uvedených v 
odstavcích 1 a 2 posoudí u všech 
obdržených žádostí, zda jsou v každém 
jednotlivém případě splněny podmínky 
pro uvolnění prostředků z fondu, a určí v 
mezích dostupných prostředků částky 
případného finančního příspěvku z fondu.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Po 30. dubnu 2020 Komise 
na základě informací uvedených v 
odstavcích 1 a 2 posoudí u všech 
obdržených žádostí, zda jsou v každém 
jednotlivém případě splněny podmínky pro 
uvolnění prostředků z fondu, a určí v 
mezích dostupných prostředků částky 
případného finančního příspěvku z fondu.

3) Po 30. červnu 2020 Komise 
na základě informací uvedených v 
odstavcích 1 a 2 posoudí u všech 
obdržených žádostí, zda jsou v každém 
jednotlivém případě splněny podmínky pro 
uvolnění prostředků z fondu, a určí v 
mezích dostupných prostředků částky 
případného finančního příspěvku z fondu.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
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Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Pomoc z fondu se poskytuje 
členským státům, které splňují kritéria 
způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým 
hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to 
ve výši až 5 % způsobené finanční zátěže 
a v mezích dostupného rozpočtu. 
V případě, že se dostupný rozpočet ukáže 
jako nedostatečný, výše podpory se 
úměrně sníží.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Pomoc z fondu se poskytuje 
členským státům, které splňují kritéria 
způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým 
hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to 
ve výši až 5 % způsobené finanční zátěže 
a v mezích dostupného rozpočtu. 
V případě, že se dostupný rozpočet ukáže 
jako nedostatečný, výše podpory se úměrně 
sníží.

4) Pomoc z fondu se poskytuje 
členským státům, které splňují kritéria 
způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým 
hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to 
ve výši až 10 % způsobené finanční zátěže 
a v mezích dostupného rozpočtu. 
V případě, že se dostupný rozpočet ukáže 
jako nedostatečný, výše podpory se úměrně 
sníží.

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Stéphane Bijoux
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Pomoc z fondu se poskytuje 
členským státům, které splňují kritéria 
způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým 
hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to 
ve výši až 5 % způsobené finanční zátěže 
a v mezích dostupného rozpočtu. 
V případě, že se dostupný rozpočet ukáže 
jako nedostatečný, výše podpory se úměrně 
sníží.

4) Pomoc z fondu se poskytuje 
členským státům, které splňují kritéria 
způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým 
hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to 
ve výši až 20 % způsobené finanční zátěže 
a v mezích dostupného rozpočtu. 
V případě, že se dostupný rozpočet ukáže 
jako nedostatečný, výše podpory se úměrně 
sníží.

Or. fr

Odůvodnění

Prahové hodnoty navržené Evropskou komisí je třeba zvýšit, aby tak členské státy, na něž 
bude mít brexit bez dohody největší dopad, získaly z Fondu solidarity EU skutečnou pomoc. 
Prahová hodnota, která je příliš nízká, není žádnou pobídkou pro uvolnění prostředků z fondu 
solidarity. 

Pozměňovací návrh 80
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Rozhodnutí o uvolnění prostředků 
z fondu společně přijmou Evropský 
parlament a Rada co nejdříve poté, co jim 
Komise předloží svůj návrh. Komise na 
jedné straně a Evropský parlament a Rada 
na straně druhé usilují o to, aby doba 
potřebná pro uvolnění prostředků z fondu 
byla co nejkratší.

6) Rozhodnutí o uvolnění prostředků 
z fondu společně přijmou Evropský 
parlament a Rada co nejdříve poté, co jim 
Komise předloží svůj návrh. Komise na 
jedné straně a Evropský parlament a Rada 
na straně druhé usilují o to, aby doba 
potřebná pro uvolnění prostředků z fondu 
byla co nejkratší, a zavazují se, že 
navrhnou v co nejkratší době zvláštní 
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nástroj pro řešení takovéto krizové 
situace.

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Článek 4a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Výše zálohy nesmí překročit 25 % 
předpokládané výše finančního příspěvku 
a v žádném případě nesmí překročit 
100 000 000 EUR. Jakmile je určena 
konečná výše finančního příspěvku, vezme 
Komise před vyplacením zůstatku 
finančního příspěvku v úvahu celkovou 
výši zálohy. Komise získá zpět 
neoprávněně vyplacené zálohy.

3) Výše zálohy nesmí překročit 25 % 
předpokládané výše finančního příspěvku 
a v žádném případě nesmí překročit 
100 000 000 EUR. Jakmile je určena 
konečná výše finančního příspěvku, vezme 
Komise před vyplacením zůstatku 
finančního příspěvku v úvahu celkovou 
výši zálohy. Komise získá zpět 
neoprávněně vyplacené zálohy. Výše 
zálohy nesmí překročit 10 % 
předpokládané výše finančního příspěvku 
v případě, že důvodem pro předložení 
žádosti o finanční příspěvek z fondu je 
závažná finanční zátěž způsobená 
vystoupením Spojeného království z Unie 
bez dohody. 
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Or. it

Pozměňovací návrh 83
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 a
Nařízení (ES) č. 2012/2002 se mění takto:
Článek 4a se nahrazuje tímto:
„Článek 4a
1) Při podání žádosti Komisi o finanční 
příspěvek z fondu v souvislosti se škodou 
způsobenou přírodní katastrofou může 
členský stát požádat o vyplacení zálohy. 
Komise předběžně posoudí, zda žádost 
splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 
1, a ověří dostupnost rozpočtových zdrojů. 
Pokud jsou tyto podmínky splněny a jsou 
dostupné dostatečné zdroje, může Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu 
přijmout rozhodnutí přidělující zálohu 
a neprodleně ji vyplatit dříve, než je 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 4 odst. 4. 
Vyplacení zálohy nepředjímá konečné 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu.
2) Výše zálohy nesmí překročit 25 % 
předpokládané výše finančního příspěvku 
a v žádném případě nesmí překročit 
100 000 000 EUR. Jakmile je určena 
konečná výše finančního příspěvku, 
vezme Komise před vyplacením zůstatku 
finančního příspěvku v úvahu celkovou 
výši zálohy. Komise získá zpět 
neoprávněně vyplacené zálohy.
3) Každá částka, která má být vrácena 
do souhrnného rozpočtu Unie, se 
uhrazuje přede dnem splatnosti uvedeným 
v inkasním příkazu vystaveném v souladu 
s článkem 101 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 1a. Dnem splatnosti je poslední 
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den druhého měsíce po vydání příkazu.
4) Při přijímání návrhu souhrnného 
rozpočtu Unie na daný rozpočtový rok 
navrhne Komise, kdykoli je to nutné pro 
zajištění včasné dostupnosti rozpočtových 
zdrojů, Evropskému parlamentu a Radě, 
aby byla z fondu uvolněna částka do 
maximální výše 100 000 000 EUR na 
výplaty záloh a aby byly odpovídající 
prostředky zapsány do souhrnného 
rozpočtu Unie. Rozpočtová opatření musí 
být v souladu se stropy uvedenými v čl. 10 
odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) 
č. 1311/20132a.“
_________________
1A Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet 
Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, 
(EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, 
(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, 
(EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 
a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí 
č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 
30.7.2018, s. 1). 
2A Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 
1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 884).

Or. en

Odůvodnění

Kromě detailního odůvodnění návrhu, který uvádí příklad zemětřesení v Abruzzu, má zásadní 
význam také navýšení předběžných plateb Fondu solidarity EU. Prostřednictvím tohoto 
pozměňovacího návrhu reprodukujeme tedy nový článek 4b navyšující částku předběžných 
plateb, nicméně vypouštím odkaz na případ vystoupení Spojeného království. 

Pozměňovací návrh 84
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1309/2013

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 a
Nařízení (EU) č. 1309/2013 se mění takto:
1) V článku 2 se za písmeno b) vkládá 
nové písmeno, které zní:
„c) pracovníky, kteří byli propuštěni, a 
osoby samostatně výdělečně činné, které 
přestaly vykonávat svou činnost, 
v důsledku vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody podle článku 
50 Smlouvy o Evropské unii (SEU).“
2) V článku 3 se za písmeno b) vkládá 
nové písmeno, které zní:
„c) pracovník nebo osoba samostatně 
výdělečně činná, jejichž činnost byla 
ukončena v důsledku vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU).“
3) v článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. V případě malých pracovních trhů 
nebo za mimořádných okolností, jako je 
vystoupení Spojeného království z Unie 
bez dohody podle článku 50 SEU, zejména 
v souvislosti s případy týkajícími se MSP 
řádně odůvodněnými žádajícím členským 
státem, je možné žádost o finanční 
příspěvek podle tohoto článku přijmout i 
přesto, že kritéria uvedená v odst. 1 písm. 
a) nebo b) nejsou zcela splněna, pokud 
má propouštění značný dopad na 
zaměstnanost a na místní, regionální nebo 
národní hospodářství. Žádající členský 
stát uvede, která z kritérií pro pomoc 
stanovených v odst. 1 písm. a) a b) nejsou 
zcela splněna. Celkový objem příspěvků 
přidělených za mimořádných okolností 
nesmí přesáhnout 10 % roční maximální 
částky rozpočtu EFG“
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4) V článku 7 se vkládá za odstavec 4 nový 
odstavec, který zní:
„5. Rozpočtové prostředky na opatření 
uvedená v čl. 2 písm. c) jsou omezeny na 
75 % roční maximální částky rozpočtu 
EFG pro roky 2019 a 2020, po jejichž 
skončení výjimečná intervenční opatření v 
něm stanovená budou ukončena. V 
případě těchto opatření prostředky 
uvolněné z EFG pokryjí náklady na 
opatření uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. a), 
b) a c) určená pro pracovníky nebo 
samostatně výdělečné osoby, kteří byli 
přímo postiženi od data vystoupení 
Spojeného království z Unie bez dohody 
podle článku 50 SEU až do dne 31. 
prosince 2020.“

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na toto výjimečné opatření, které se zaměřuje na zátěž vzniklou členským státům v 
důsledku vystoupení Spojeného království z EU bez dohody, by měl být pokryt z Fondu 
solidarity EU pouze velmi malou částkou (5 %). Na toto opatření by měl být přednostně 
využíván Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. 

Pozměňovací návrh 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 2 Článek 2 Vstup v platnost

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne následujícího po dni, 
kdy se podle čl. 50 odst. 3 SEU přestanou 
Smlouvy uplatňovat na Spojené 
království.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se však nepoužije, pokud do 
dne uvedeného ve druhém pododstavci 
tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o 
vystoupení uzavřená se Spojeným 
královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 SEU.

vypouští se

Or. en


