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Amendement 1
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. fr

Motivering

Deze nieuwe bepaling van de Commissie met betrekking tot een fonds dat rechtstreeks 
betrekking heeft op het overleven van Europeanen tijdens dramatische gebeurtenissen, leidt 
tot verwarring over de waarden van de EU. Is het economische leven even belangrijk, zo niet 
belangrijker voor de Commissie dan mensenlevens? Bovendien betekent dit dat de door de 
Britten uitgebrachte stem, dus hun democratische meningsuiting, te vergelijken is met een 
natuurramp. Het doel van het fonds moet worden afgebakend en het fonds mag niet worden 
misbruikt voor deze gebeurtenis, die wel onvoorzien is, maar die niet leidt tot een 
rechtstreekse bedreiging van mensenlevens.

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

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2012/2002 van de Raad om financiële 
steun te verlenen aan lidstaten om de 
ernstige financiële lasten te dragen als 
gevolg van een terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2012/2002 van de Raad en 
Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad om 
financiële steun te verlenen aan lidstaten 
om de ernstige financiële lasten te dragen 
als gevolg van een terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
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akkoord

Or. en

Amendement 3
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2012/2002 van de Raad om financiële 
steun te verlenen aan lidstaten om de 
ernstige financiële lasten te dragen als 
gevolg van een terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2012/2002 van de Raad om het bedrag 
van de voorschotten te wijzigen

Or. en

Motivering

De toename van het aantal natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering, in 
combinatie met de onvoorspelbaarheid van andere rampen, zoals aardbevingen, maakt een 
behoedzamere benadering nodig in het voorstel van de Commissie, dat de logica van het 
SFEU niet volledig mag wijzigen en er louter op gericht moet zijn het bedrag van de 
voorschotten te verhogen. Volgens ons zijn andere instrumenten – bijvoorbeeld het EFG – 
geschikter om de gevolgen van een ongecontroleerde terugtrekking van het VK aan te pakken.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij Verordening (EG) (1) Bij Verordening (EG) 
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nr. 2012/2002 van de Raad8 is het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(“het Fonds”) opgericht. Het Fonds werd 
opgericht om financiële steun te verlenen 
aan lidstaten als een concreet teken van 
Europese solidariteit in noodsituaties.

nr. 2012/2002 van de Raad8 is het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
opgericht. Het Fonds werd opgericht om 
financiële steun te verlenen aan lidstaten, 
om te reageren op grote natuurrampen en 
om Europese solidariteit tot uitdrukking te 
brengen met door rampen getroffen 
regio’s in Europa.

_________________ _________________
8 Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).

8 Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad van 11 november 2002 tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) is 
opgericht1 bis om solidariteit te tonen met 
werknemers die werkloos zijn geworden 
als gevolg van uit de globalisering 
voortvloeiende grote structurele 
veranderingen in de 
wereldhandelspatronen en wereldwijde 
economische en financiële crises, en kan 
ook steun verlenen aan begunstigden op 
kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke 
omstandigheden, met name ten aanzien 
van collectieve aanvragen door kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), zelfs 
als het aantal gedwongen ontslagen onder 
de gebruikelijke drempel voor steun uit 
het EFG blijft.
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 1927/2006 van 
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het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 tot oprichting van een 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (PB L 406 van 30.12.2016, 
blz. 1.).

Or. en

Motivering

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering wordt beschouwd als een 
geschikter instrument om de lidstaten die getroffen worden door de gevolgen van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord, te helpen.

Amendement 6
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Verenigd Koninkrijk heeft op 
29 maart 2017 kennisgegeven van zijn 
voornemen om zich uit de Unie terug te 
trekken op grond van artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU). De Verdragen zijn niet meer van 
toepassing op het Verenigd Koninkrijk 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van een 
terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke 
daarvan, na verloop van twee jaar na die 
kennisgeving, tenzij de Europese Raad in 
overeenstemming met het Verenigd 
Koninkrijk met eenparigheid van 
stemmen besluit deze termijn te verlengen.

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
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Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Verenigd Koninkrijk heeft op 
29 maart 2017 kennisgegeven van zijn 
voornemen om zich uit de Unie terug te 
trekken op grond van artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU). De Verdragen zijn niet meer van 
toepassing op het Verenigd Koninkrijk 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van een 
terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke 
daarvan, na verloop van twee jaar na die 
kennisgeving, tenzij de Europese Raad in 
overeenstemming met het Verenigd 
Koninkrijk met eenparigheid van 
stemmen besluit deze termijn te verlengen.

Schrappen

Or. it

Amendement 8
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Na een verzoek daartoe van het 
Verenigd Koninkrijk heeft de Europese 
Raad op 11 april 2019 besloten9 tot 
verdere verlenging10 van de in artikel 50, 
lid 3, VEU bedoelde termijn tot en met 
31 oktober 2019. Tenzij het Verenigd 
Koninkrijk het terugtrekkingsakkoord11 
uiterlijk op 31 oktober 2019 ratificeert of 
om een derde verlenging verzoekt, 
waarmee de Europese Raad unaniem 
moet instemmen, zal het Verenigd 
Koninkrijk de Unie zonder akkoord 
verlaten en met ingang van 1 november 
2019 een derde land worden.

Schrappen

_________________
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9 Besluit (EU) 2019/584 van de Europese 
Raad (PB L 101 van 11.4.2019, blz. 1).
10 Na een verzoek daartoe van het 
Verenigd Koninkrijk had de Europese 
Raad op 22 maart 2019 besloten tot een 
eerste verlenging (Besluit (EU) 2019/476 
van de Europese Raad (PB L 80 I van 
22.3.2019, blz. 1)).
11 Akkoord inzake de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 
C 144 I van 25.4.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 9
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Na een verzoek daartoe van het 
Verenigd Koninkrijk heeft de Europese 
Raad op 11 april 2019 besloten9 tot 
verdere verlenging10 van de in artikel 50, 
lid 3, VEU bedoelde termijn tot en met 
31 oktober 2019. Tenzij het Verenigd 
Koninkrijk het terugtrekkingsakkoord11 
uiterlijk op 31 oktober 2019 ratificeert of 
om een derde verlenging verzoekt, 
waarmee de Europese Raad unaniem 
moet instemmen, zal het Verenigd 
Koninkrijk de Unie zonder akkoord 
verlaten en met ingang van 1 november 
2019 een derde land worden.

Schrappen

_________________
9 Besluit (EU) 2019/584 van de Europese 
Raad (PB L 101 van 11.4.2019, blz. 1).
10 Na een verzoek daartoe van het 
Verenigd Koninkrijk had de Europese 
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Raad op 22 maart 2019 besloten tot een 
eerste verlenging (Besluit (EU) 2019/476 
van de Europese Raad (PB L 80 I van 
22.3.2019, blz. 1)).
11 Akkoord inzake de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 
C 144 I van 25.4.2019, blz. 1).

Or. it

Amendement 10
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om de economische gevolgen van 
de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord te 
beperken en solidariteit te tonen met de 
meest getroffen lidstaten in dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden, moet 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 worden 
gewijzigd om de daarmee verband 
houdende overheidsuitgaven te 
ondersteunen.

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om de economische gevolgen van 
de terugtrekking van het Verenigd 

Schrappen
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Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord te 
beperken en solidariteit te tonen met de 
meest getroffen lidstaten in dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden, moet 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 worden 
gewijzigd om de daarmee verband 
houdende overheidsuitgaven te 
ondersteunen.

Or. it

Amendement 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om de economische gevolgen van 
de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord te 
beperken en solidariteit te tonen met de 
meest getroffen lidstaten in dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden, moet 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 worden 
gewijzigd om de daarmee verband 
houdende overheidsuitgaven te 
ondersteunen.

(4) Om de economische en sociale 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord te beperken en solidariteit te tonen 
met de meest getroffen lidstaten in 
dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, 
moet Verordening (EG) nr. 2012/2002 
worden gewijzigd om de daarmee verband 
houdende overheidsuitgaven te 
ondersteunen.

Or. ro

Amendement 13
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien dit een uitzonderlijk 
gebruik van het Fonds is, moet de steun 
om de ernstige financiële lasten te 
verlichten die de lidstaten als een 

Schrappen
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rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord moeten dragen, gericht 
zijn en beperkt in de tijd om de 
oorspronkelijke bestaansreden en de 
capaciteit van het Fonds om te reageren 
op natuurrampen te waarborgen.

Or. it

Amendement 14
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien dit een uitzonderlijk 
gebruik van het Fonds is, moet de steun 
om de ernstige financiële lasten te 
verlichten die de lidstaten als een 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord moeten dragen, gericht 
zijn en beperkt in de tijd om de 
oorspronkelijke bestaansreden en de 
capaciteit van het Fonds om te reageren 
op natuurrampen te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien dit een uitzonderlijk 
gebruik van het Fonds is, moet de steun om 
de ernstige financiële lasten te verlichten 
die de lidstaten als een rechtstreeks gevolg 

(5) Aangezien dit een uitzonderlijk 
gebruik van het Fonds is, moet de steun om 
de ernstige financiële lasten te verlichten 
die de lidstaten in de directe voorbereiding 
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van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
moeten dragen, gericht zijn en beperkt in 
de tijd om de oorspronkelijke 
bestaansreden en de capaciteit van het 
Fonds om te reageren op natuurrampen te 
waarborgen.

op de terugtrekking en/of als een 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord moeten dragen, gericht zijn 
en beperkt in de tijd om de oorspronkelijke 
bestaansreden en de capaciteit van het 
Fonds om te reageren op natuurrampen te 
waarborgen.

Or. de

Amendement 16
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien dit een uitzonderlijk 
gebruik van het Fonds is, moet de steun om 
de ernstige financiële lasten te verlichten 
die de lidstaten als een rechtstreeks gevolg 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
moeten dragen, gericht zijn en beperkt in 
de tijd om de oorspronkelijke 
bestaansreden en de capaciteit van het 
Fonds om te reageren op natuurrampen te 
waarborgen.

(5) Aangezien dit een uitzonderlijk 
gebruik van het Fonds is, moet de steun om 
de ernstige financiële lasten ten gevolge 
van natuurrampen te verlichten die de 
lidstaten na de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord moeten dragen, gericht zijn en 
beperkt in de tijd om de oorspronkelijke 
bestaansreden en de capaciteit van het 
Fonds om te reageren op natuurrampen te 
waarborgen.

Or. es

Amendement 17
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor dat uitzonderlijk gebruik van 
het Fonds past het een minimumbedrag 
aan geraamde schade vast te stellen 

Schrappen
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waarboven een lidstaat om steun uit het 
Fonds kan verzoeken wegens de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord. 
Bovendien moeten de 
subsidiabiliteitsregels worden aangepast 
zodat ook steun kan worden verleend voor 
overheidsuitgaven die voortvloeien uit de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord.

Or. en

Amendement 18
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor dat uitzonderlijk gebruik van 
het Fonds past het een minimumbedrag 
aan geraamde schade vast te stellen 
waarboven een lidstaat om steun uit het 
Fonds kan verzoeken wegens de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord. 
Bovendien moeten de 
subsidiabiliteitsregels worden aangepast 
zodat ook steun kan worden verleend voor 
overheidsuitgaven die voortvloeien uit de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord.

Schrappen

Or. it

Amendement 19
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor dat uitzonderlijk gebruik van 
het Fonds past het een minimumbedrag aan 
geraamde schade vast te stellen waarboven 
een lidstaat om steun uit het Fonds kan 
verzoeken wegens de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord. Bovendien moeten de 
subsidiabiliteitsregels worden aangepast 
zodat ook steun kan worden verleend voor 
overheidsuitgaven die voortvloeien uit de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie zonder akkoord.

(6) Voor dat uitzonderlijk gebruik van 
het Fonds past het een minimumbedrag aan 
geraamde schade vast te stellen waarboven 
een lidstaat om steun uit het Fonds kan 
verzoeken na de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord. Bovendien moeten de 
subsidiabiliteitsregels worden aangepast 
zodat ook steun kan worden verleend voor 
overheidsuitgaven die voortvloeien uit de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie zonder akkoord, bij 
natuurrampen.

Or. es

Amendement 20
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te zorgen voor een gelijke 
behandeling van de lidstaten, moet er één 
enkele uiterste termijn zijn die voor alle 
lidstaten geldt voor de indiening van 
aanvragen voor een financiële bijdrage 
uit het Fonds, zonder dat de mogelijkheid 
bestaat om na die termijn een aanvraag 
voor extra financiering in te dienen.

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te zorgen voor een gelijke 
behandeling van de lidstaten, moet er één 
enkele uiterste termijn zijn die voor alle 
lidstaten geldt voor de indiening van 
aanvragen voor een financiële bijdrage 
uit het Fonds, zonder dat de mogelijkheid 
bestaat om na die termijn een aanvraag 
voor extra financiering in te dienen.

Schrappen

Or. it

Amendement 22
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de beschikbaarheid van het 
Fonds voor natuurrampen (het 
oorspronkelijke doel) te behouden, moet 
een begrotingsplafond voor steun in 
verband met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord worden vastgesteld.

Schrappen

Or. it

Amendement 23
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de beschikbaarheid van het 
Fonds voor natuurrampen (het 
oorspronkelijke doel) te behouden, moet 
een begrotingsplafond voor steun in 
verband met de terugtrekking van het 

Schrappen



PE641.404v01-00 16/52 AM\1190155NL.docx

NL

Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de beschikbaarheid van het 
Fonds voor natuurrampen (het 
oorspronkelijke doel) te behouden, moet 
een begrotingsplafond voor steun in 
verband met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord worden vastgesteld.

(8) Aangezien er een redelijke 
begroting voorhanden moet zijn om de 
beschikbaarheid van het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie voor natuurrampen 
te behouden, moeten andere extra 
middelen ter beschikking van de lidstaten 
en de regio’s worden gesteld om hen te 
helpen de gevolgen van een mogelijke 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie zonder akkoord te beperken, 
bijvoorbeeld via het EFG of andere ad-
hocfinancieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de beschikbaarheid van het 
Fonds voor natuurrampen (het 
oorspronkelijke doel) te behouden, moet 
een begrotingsplafond voor steun in 
verband met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord worden vastgesteld.

8. Om de beschikbaarheid van het 
Fonds voor natuurrampen (het 
oorspronkelijke doel) te behouden, moet 
een begrotingsplafond voor steun in 
verband met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord worden vastgesteld. De 
Commissie moet duidelijke criteria 
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hanteren om te bepalen in welke gevallen 
er steun kan worden verleend en zij moet 
ervoor zorgen dat de uitgaven geen grote 
gevolgen hebben voor de 
begrotingsmiddelen die door het Fonds 
geoormerkt zijn voor de oorspronkelijke 
maatregelen.

Or. ro

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de beschikbaarheid van het 
Fonds voor natuurrampen (het 
oorspronkelijke doel) te behouden, moet 
een begrotingsplafond voor steun in 
verband met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord worden vastgesteld.

(8) Om de beschikbaarheid van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
en van het EFG voor hun oorspronkelijke 
doel te behouden, moet een 
begrotingsplafond voor steun in verband 
met de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 27
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor steun uit het Fonds om de 
ernstige financiële lasten te verlichten die 
de lidstaten als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
moeten dragen, moeten dezelfde regels in 
verband met uitvoering, toezicht, 

Schrappen
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verslaglegging, controle en audit gelden 
als voor alle andere interventies van het 
Fonds. Gezien het brede scala aan 
overheidsuitgaven dat mogelijk voor steun 
in aanmerking komt, is het bovendien 
belangrijk ervoor te zorgen dat andere 
bepalingen van het EU-recht, met name 
de staatssteunregels, worden nageleefd.

Or. it

Amendement 28
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor steun uit het Fonds om de 
ernstige financiële lasten te verlichten die 
de lidstaten als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
moeten dragen, moeten dezelfde regels in 
verband met uitvoering, toezicht, 
verslaglegging, controle en audit gelden 
als voor alle andere interventies van het 
Fonds. Gezien het brede scala aan 
overheidsuitgaven dat mogelijk voor steun 
in aanmerking komt, is het bovendien 
belangrijk ervoor te zorgen dat andere 
bepalingen van het EU-recht, met name 
de staatssteunregels, worden nageleefd.

Schrappen

Or. en

Amendement 29
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor steun uit het Fonds om de 
ernstige financiële lasten te verlichten die 
de lidstaten als gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord moeten dragen, moeten 
dezelfde regels in verband met uitvoering, 
toezicht, verslaglegging, controle en audit 
gelden als voor alle andere interventies van 
het Fonds. Gezien het brede scala aan 
overheidsuitgaven dat mogelijk voor steun 
in aanmerking komt, is het bovendien 
belangrijk ervoor te zorgen dat andere 
bepalingen van het EU-recht, met name de 
staatssteunregels, worden nageleefd.

(9) Voor steun uit het Fonds om de 
ernstige financiële lasten te verlichten die 
de lidstaten in de directe voorbereiding op 
de terugtrekking en/of als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie zonder akkoord moeten dragen, 
moeten dezelfde regels in verband met 
uitvoering, toezicht, verslaglegging, 
controle en audit gelden als voor alle 
andere interventies van het Fonds. Gezien 
het brede scala aan overheidsuitgaven dat 
mogelijk voor steun in aanmerking komt, is 
het bovendien belangrijk ervoor te zorgen 
dat andere bepalingen van het EU-recht, 
met name de staatssteunregels, worden 
nageleefd.

Or. de

Amendement 30
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor steun uit het Fonds om de 
ernstige financiële lasten te verlichten die 
de lidstaten als gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie zonder akkoord moeten dragen, 
moeten dezelfde regels in verband met 
uitvoering, toezicht, verslaglegging, 
controle en audit gelden als voor alle 
andere interventies van het Fonds. Gezien 
het brede scala aan overheidsuitgaven dat 
mogelijk voor steun in aanmerking komt, is 
het bovendien belangrijk ervoor te zorgen 
dat andere bepalingen van het EU-recht, 
met name de staatssteunregels, worden 
nageleefd.

(9) Voor steun uit het Fonds om de 
ernstige financiële lasten te verlichten die 
de lidstaten na de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord moeten dragen, moeten dezelfde 
regels in verband met uitvoering, toezicht, 
verslaglegging, controle en audit gelden als 
voor alle andere interventies van het Fonds. 
Gezien het brede scala aan 
overheidsuitgaven dat mogelijk voor steun 
in aanmerking komt, is het bovendien 
belangrijk ervoor te zorgen dat andere 
bepalingen van het Unierecht, met name 
de staatssteunregels, worden nageleefd.

Or. es



PE641.404v01-00 20/52 AM\1190155NL.docx

NL

Amendement 31
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie moet snel kunnen 
besluiten specifieke financiële middelen 
zo spoedig mogelijk toe te zeggen en 
beschikbaar te stellen. De bestaande 
bepalingen inzake het betalen van 
voorschotten moeten daarom worden 
versterkt door de bedragen ervan te 
verhogen.

Schrappen

Or. it

Amendement 32
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze verordening moet met spoed 
in werking treden op de dag na die van de 
bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en moet van toepassing 
zijn vanaf de dag na die waarop de 
Verdragen overeenkomstig artikel 50, 
lid 3, VEU niet langer van toepassing zijn 
op het Verenigd Koninkrijk, tenzij 
uiterlijk op die datum een met het 
Verenigd Koninkrijk gesloten 
terugtrekkingsakkoord in werking is 
getreden.

Schrappen

Or. it
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Amendement 33
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze verordening moet met spoed 
in werking treden op de dag na die van de 
bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en moet van toepassing 
zijn vanaf de dag na die waarop de 
Verdragen overeenkomstig artikel 50, 
lid 3, VEU niet langer van toepassing zijn 
op het Verenigd Koninkrijk, tenzij 
uiterlijk op die datum een met het 
Verenigd Koninkrijk gesloten 
terugtrekkingsakkoord in werking is 
getreden.

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Stéphane Bijoux

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
beschikbaarstelling van middelen uit het 
Fonds kan worden geactiveerd vanaf de 
datum waarop de lidstaten te maken 
krijgen met een zware financiële last als 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder een akkoord uit hoofde van artikel 
50, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, zelfs als die datum vóór 
de inwerkingtreding van deze verordening 
valt, moet de desbetreffende bepaling 
terugwerkende kracht hebben.

Or. fr
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Motivering

Specifieke redenen moeten worden opgegeven voor de toepassing met terugwerkende kracht 
van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad, zoals die voortvloeit uit het amendement 
op artikel 3 bis, lid 3 (zie amendement 53).

Amendement 35
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Verordening (EG) nr. 2012/2002 
moet daarom dienovereenkomstig worden 
gewijzigd,

Schrappen

Or. it

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Verordening (EG) nr. 2012/2002 
moet daarom dienovereenkomstig worden 
gewijzigd,

(12) Verordening (EG) nr. 2012/2002 en 
Verordening (EU) nr. 1309/2013 moeten 
daarom dienovereenkomstig worden 
gewijzigd,

Or. en

Amendement 37
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikelen 1, 3 bis, 3 ter, 4 bis en 4 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van het SFEU mag niet worden uitgebreid naar eventuele situaties als 
gevolg van een ongecontroleerde terugtrekking van het VK uit de EU.

Amendement 38
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“In deze verordening worden onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan als 
situaties waarin een lidstaat ernstige 
financiële lasten moet dragen als 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord.”.

In deze verordening worden onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan, in 
die gevallen waarin de lidstaat die de 
gevolgen van een ramp heeft ondervonden 
zich in een bijzonder kwetsbare situatie 
bevindt ten gevolge van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord, als situaties waarin een 
lidstaat ernstige financiële lasten moet 
dragen als rechtstreeks gevolg van de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie zonder akkoord.”.

Or. es

Amendement 39
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 1 – alinea 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan als 
situaties waarin een lidstaat ernstige 
financiële lasten moet dragen als 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord.

In deze verordening worden onder “grote 
rampen” natuurrampen verstaan.

Or. fr

Motivering

Als deze tekst moet worden toegepast, moeten de criteria om voor het Fonds in aanmerking te 
komen, volstrekt duidelijk zijn. Het Solidariteitsfonds van de EU is bestemd voor 
natuurrampen. Als de EU nu natuurrampen begint te verwarren met financiële problemen of 
crises, staat niets eraan in de weg dat het gebruik van dit fonds in de toekomst wordt 
uitgebreid naar andere problemen dan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
EU.

Amendement 40
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan als 
situaties waarin een lidstaat ernstige 
financiële lasten moet dragen als 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord.

In deze verordening worden onder “grote 
rampen” natuurrampen verstaan.

Or. it

Amendement 41
Tamás Deutsch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“In deze verordening worden onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan als 
situaties waarin een lidstaat ernstige 
financiële lasten moet dragen als 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord.”.

“In deze verordening worden voor 
uitgaven in verband met het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan als 
situaties waarin een lidstaat ernstige 
financiële lasten moet dragen als 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord.”.

Or. en

Amendement 42
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan als 
situaties waarin een lidstaat ernstige 
financiële lasten moet dragen als 
rechtstreeks gevolg van de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord.

In deze verordening worden onder “grote 
rampen” zowel natuurrampen verstaan als, 
bij wijze van uitzondering, voor de periode 
van de datum van de terugtrekking zonder 
akkoord tot 31 december 2020, situaties 
waarin een lidstaat ernstige financiële 
lasten moet dragen als rechtstreeks gevolg 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord.

Or. it

Amendement 43
Andrea Cozzolino
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikelen 3 bis en 3 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Amendement 44
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een lidstaat kan 
ook steun uit het Fonds worden verleend 
wanneer deze lidstaat ernstige financiële 
lasten moet dragen als rechtstreeks gevolg 
van het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU 
(“terugtrekking zonder akkoord”). De 
steun wordt verleend in de vorm van een 
financiële bijdrage uit het Fonds.

Schrappen

Or. es

Amendement 45
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Op verzoek van een lidstaat kan 
ook steun uit het Fonds worden verleend 
wanneer deze lidstaat ernstige financiële 
lasten moet dragen als rechtstreeks gevolg 
van het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU 
(“terugtrekking zonder akkoord”). De 
steun wordt verleend in de vorm van een 
financiële bijdrage uit het Fonds.

Schrappen

Or. it

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een lidstaat kan 
ook steun uit het Fonds worden verleend 
wanneer deze lidstaat ernstige financiële 
lasten moet dragen als rechtstreeks gevolg 
van het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord 
overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU 
(“terugtrekking zonder akkoord”). De steun 
wordt verleend in de vorm van een 
financiële bijdrage uit het Fonds.

1. Op verzoek van een lidstaat kan 
ook steun uit het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie worden verleend wanneer 
deze lidstaat ernstige financiële lasten moet 
dragen als rechtstreeks gevolg van het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Unie zonder akkoord overeenkomstig 
artikel 50, lid 2, VEU (“terugtrekking 
zonder akkoord”). De steun wordt verleend 
in de vorm van een financiële bijdrage uit 
het Fonds.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Amendement 47
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002



PE641.404v01-00 28/52 AM\1190155NL.docx

NL

Artikel 3 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beschikbare toewijzingen voor 
dit doel zijn beperkt tot de helft van het 
maximaal beschikbare bedrag voor 
interventie van het Fonds voor de jaren 
2019 en 2020.

Schrappen

Or. it

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beschikbare toewijzingen voor 
dit doel zijn beperkt tot de helft van het 
maximaal beschikbare bedrag voor 
interventie van het Fonds voor de jaren 
2019 en 2020.

2. De uitsluitend voor dit doel 
beschikbare toewijzingen zijn beperkt tot 
5 % van het maximaal beschikbare bedrag 
voor interventie van het Fonds voor de 
jaren 2019 en 2020.

Or. en

Amendement 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beschikbare toewijzingen voor 
dit doel zijn beperkt tot de helft van het 
maximaal beschikbare bedrag voor 
interventie van het Fonds voor de jaren 

2. De beschikbare toewijzingen voor 
dit doel zijn beperkt tot 30 % van het 
maximaal beschikbare bedrag voor 
interventie van het Fonds voor de jaren 
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2019 en 2020. 2019 en 2020.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het SFEU efficiënt kan werken overeenkomstig zijn oorspronkelijke 
doel, namelijk bijstand in situaties als gevolg van natuurrampen, mag niet meer dan 30 % van 
de maximale jaarlijkse toewijzing van het SFEU beschikbaar zijn voor bijstand in verband 
met de brexit. Eventuele aanvullende steun moet afkomstig zijn uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) of andere ad-hocfinancieringsinstrumenten.

Amendement 50
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beschikbare toewijzingen voor 
dit doel zijn beperkt tot de helft van het 
maximaal beschikbare bedrag voor 
interventie van het Fonds voor de jaren 
2019 en 2020.

2. De beschikbare toewijzingen voor 
dit doel zijn beperkt tot 30 % van het 
maximaal beschikbare bedrag voor 
interventie van het Fonds voor de jaren 
2019 en 2020.

Or. it

Amendement 51
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun dekt een deel van de 
extra overheidsuitgaven die rechtstreeks 
zijn veroorzaakt door de terugtrekking 
zonder akkoord en uitsluitend zijn 
ontstaan tussen de datum van de 

Schrappen
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terugtrekking zonder akkoord en 
31 december 2020 (“financiële lasten”).

Or. it

Amendement 52
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun dekt een deel van de extra 
overheidsuitgaven die rechtstreeks zijn 
veroorzaakt door de terugtrekking zonder 
akkoord en uitsluitend zijn ontstaan 
tussen de datum van de terugtrekking 
zonder akkoord en 31 december 2020 
(“financiële lasten”).

3. De steun dekt een deel van de extra 
overheidsuitgaven die rechtstreeks en 
uitsluitend tussen 1 januari 2019 en 
31 december 2020 als voorbereiding op 
een terugtrekking zonder akkoord en/of 
als gevolg van de terugtrekking zonder 
akkoord zijn veroorzaakt en ontstaan 
(“financiële lasten”).

Or. de

Amendement 53
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun dekt een deel van de extra 
overheidsuitgaven die rechtstreeks zijn 
veroorzaakt door de terugtrekking zonder 
akkoord en uitsluitend zijn ontstaan tussen 
de datum van de terugtrekking zonder 
akkoord en 31 december 2020 (“financiële 
lasten”).

3. De steun dekt een deel van de extra 
overheidsuitgaven als gevolg van de 
natuurramp na de terugtrekking zonder 
akkoord en uitsluitend zijn ontstaan tussen 
de datum van de terugtrekking zonder 
akkoord en 31 december 2020 (“financiële 
lasten”).
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Or. es

Amendement 54
Stéphane Bijoux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun dekt een deel van de extra 
overheidsuitgaven die rechtstreeks zijn 
veroorzaakt door de terugtrekking zonder 
akkoord en uitsluitend zijn ontstaan tussen 
de datum van de terugtrekking zonder 
akkoord en 31 december 2020 (“financiële 
lasten”).

3. De steun dekt een deel van de extra 
overheidsuitgaven die rechtstreeks zijn 
veroorzaakt door de terugtrekking zonder 
akkoord en uitsluitend zijn ontstaan tussen 
19 juli 2018 en 31 december 2020 
(“financiële lasten”).

Or. fr

Motivering

Er moet een datum worden bepaald die voorafgaat aan die van de terugtrekking zonder 
akkoord. De meest betrokken lidstaten hebben immers reeds voorbereidende maatregelen 
getroffen. 19 juli 2018 is de datum van de eerste mededeling van de Commissie met een 
beschrijving van de werkzaamheden die aan de gang zijn als voorbereiding op alle mogelijke 
resultaten van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie. In deze mededeling heeft de 
Commissie de lidstaten en particuliere belanghebbenden ertoe opgeroepen hun 
voorbereidingen te intensiveren en gevolg te geven aan een verzoek van de Europese Raad 
(artikel 50) van de voorgaande maand om hun werkzaamheden op alle niveaus en ter 
voorbereiding op alle resultaten op te voeren.

Amendement 55
Monika Vana
on behalf of the Greens/EFA Group

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3 bis. Steun wordt alleen verleend in 
gevallen die onder het 
terugtrekkingsakkoord tussen de Unie en 
het Verenigd Koninkrijk zouden zijn 
gevallen.

Or. en

Amendement 56
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een lidstaat komt in aanmerking 
voor steun uit hoofde van dit artikel als de 
financiële lasten die het land moet 
dragen, worden geraamd op meer dan 
1 500 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,3 % van zijn bni.

Schrappen

Or. it

Amendement 57
Mathilde Androuët

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een lidstaat komt in aanmerking 
voor steun uit hoofde van dit artikel als de 
financiële lasten die het land moet dragen, 
worden geraamd op meer dan 
1 500 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,3 % van zijn bni.

4. Een lidstaat komt in aanmerking 
voor steun uit hoofde van dit artikel als de 
financiële lasten die het land moet dragen, 
worden geraamd op meer dan 
1 500 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,3 % van zijn bni, met een 
verlies van 2 % van de banen in een 
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economische sector.

Or. fr

Motivering

De Europese middelen moeten gebruikt worden voor het redden van banen die rechtstreeks 
getroffen worden door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het 
loutere concept van financieel verlies leidt ertoe dat deze middelen worden voorbehouden 
voor de financiële wereld, waar de schommelingen soms indrukwekkend zijn, maar slechts 
van invloed zijn op een beperkt segment van de reële en productieve economie. De toevoeging 
van de idee van verloren banen zorgt er dus voor dat de Europese middelen worden verlegd 
naar individuele personen in plaats van naar abstracte entiteiten.

Amendement 58
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een lidstaat komt in aanmerking 
voor steun uit hoofde van dit artikel als de 
financiële lasten die het land moet dragen, 
worden geraamd op meer dan 
1 500 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,3 % van zijn bni.

4. Een lidstaat komt in aanmerking 
voor steun uit hoofde van dit artikel als de 
financiële lasten die het land moet dragen, 
worden geraamd op meer dan 
250 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,05 % van zijn bni.

Or. de

Amendement 59
Stéphane Bijoux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een lidstaat komt in aanmerking 
voor steun uit hoofde van dit artikel als de 

4. Een lidstaat komt in aanmerking 
voor steun uit hoofde van dit artikel als de 
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financiële lasten die het land moet dragen, 
worden geraamd op meer dan 
1 500 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,3 % van zijn bni.

financiële lasten die het land moet dragen, 
worden geraamd op meer dan 
150 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,3 % van zijn bni.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde minima moeten worden verlaagd om de lidstaten die het 
zwaarst getroffen zijn door een brexit zonder akkoord, in aanmerking te laten komen voor het 
SFEU en zo de solidariteit tussen de EU-lidstaten tot uitdrukking te brengen.

Amendement 60
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alleen lidstaten kunnen uit hoofde 
van dit artikel steun uit het Fonds 
aanvragen.

Schrappen

Or. it

Amendement 61
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uit hoofde van artikel 3 bis 
verleende steun dekt alleen de financiële 
lasten die een lidstaat moet dragen in 
vergelijking met de situatie waarin een 
akkoord tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk zou zijn gesloten. Dergelijke 

1. De uit hoofde van artikel 3 bis 
verleende steun dekt alleen de financiële 
lasten die een lidstaat moet dragen in 
vergelijking met de situatie waarin een 
akkoord tussen de Unie en het Verenigd 
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steun mag bijvoorbeeld worden gebruikt 
om steun te verlenen aan ondernemingen 
die getroffen zijn door de terugtrekking 
zonder akkoord, onder meer steun voor 
staatssteunmaatregelen voor die 
ondernemingen en daarmee verband 
houdende interventies, om maatregelen te 
nemen om bestaande werkgelegenheid te 
vrijwaren,

en om te zorgen voor doeltreffende 
sanitaire en fytosanitaire, grens- en 
douanecontroles, met inbegrip van extra 
personeel en infrastructuur.

Koninkrijk zou zijn gesloten.

Or. es

Amendement 62
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uit hoofde van artikel 3 bis 
verleende steun dekt alleen de financiële 
lasten die een lidstaat moet dragen in 
vergelijking met de situatie waarin een 
akkoord tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk zou zijn gesloten. Dergelijke 
steun mag bijvoorbeeld worden gebruikt 
om steun te verlenen aan ondernemingen 
die getroffen zijn door de terugtrekking 
zonder akkoord, onder meer steun voor 
staatssteunmaatregelen voor die 
ondernemingen en daarmee verband 
houdende interventies; om maatregelen te 
nemen om bestaande werkgelegenheid te 
vrijwaren; en om te zorgen voor 
doeltreffende sanitaire en fytosanitaire, 
grens- en douanecontroles, met inbegrip 
van extra personeel en infrastructuur.

1. De uit hoofde van artikel 3 bis 
verleende steun dekt alleen de financiële 
lasten die een lidstaat moet dragen in 
vergelijking met de situatie waarin een 
akkoord tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk zou zijn gesloten. Dergelijke 
steun mag bijvoorbeeld worden gebruikt 
om steun te verlenen aan ondernemingen 
die getroffen zijn door de terugtrekking 
zonder akkoord, onder meer steun voor 
staatssteunmaatregelen voor die 
ondernemingen en daarmee verband 
houdende interventies; om maatregelen te 
nemen om bestaande werkgelegenheid te 
vrijwaren; en om te zorgen voor 
doeltreffende sanitaire en fytosanitaire, 
grens- en douanecontroles, met inbegrip 
van extra personeel en infrastructuur, 
alsmede om het hoofd te bieden aan 
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problemen in verband met de verhoging 
van rechten door derde landen.

Or. it

Amendement 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uit hoofde van artikel 3 bis 
verleende steun dekt alleen de financiële 
lasten die een lidstaat moet dragen in 
vergelijking met de situatie waarin een 
akkoord tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk zou zijn gesloten. Dergelijke 
steun mag bijvoorbeeld worden gebruikt 
om steun te verlenen aan ondernemingen 
die getroffen zijn door de terugtrekking 
zonder akkoord, onder meer steun voor 
staatssteunmaatregelen voor die 
ondernemingen en daarmee verband 
houdende interventies; om maatregelen te 
nemen om bestaande werkgelegenheid te 
vrijwaren; en om te zorgen voor 
doeltreffende sanitaire en fytosanitaire, 
grens- en douanecontroles, met inbegrip 
van extra personeel en infrastructuur.

1. De uit hoofde van artikel 3 bis 
verleende steun dekt alleen de financiële 
lasten die een lidstaat moet dragen in 
vergelijking met de situatie waarin een 
akkoord tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk zou zijn gesloten. Dergelijke 
steun mag bijvoorbeeld worden gebruikt 
om steun te verlenen aan ondernemingen 
en werknemers die getroffen zijn door de 
terugtrekking zonder akkoord, onder meer 
steun voor staatssteunmaatregelen voor die 
ondernemingen en daarmee verband 
houdende interventies; om maatregelen te 
nemen om bestaande werkgelegenheid te 
vrijwaren; en om te zorgen voor 
doeltreffende sanitaire en fytosanitaire, 
grens- en douanecontroles, met inbegrip 
van extra personeel en infrastructuur.

Or. ro

Amendement 64
Monika Vana
on behalf of the Greens/EFA Group

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 ter – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in het kader van artikel 3 bis 
verleende steun wordt uitsluitend gebruikt 
in de regio’s van de betrokken lidstaat die 
het zwaarst getroffen worden door de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord.

Or. en

Amendement 65
Monika Vana
on behalf of the Greens/EFA Group

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 ter – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zorgen voor gezonde 
en evenwichtige maatregelen die 
aansluiten bij de behoeften van hun meest 
getroffen regio’s.

Or. en

Amendement 66
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 3 ter – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uitgaven die in aanmerking 
komen voor financiering uit het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, worden niet gefinancierd 
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uit hoofde van deze verordening.

Or. en

Amendement 67
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. es

Amendement 68
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Amendement 69
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 4 bis Schrappen

Or. it

Amendement 70
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde nationale autoriteiten 
van een lidstaat kunnen uiterlijk op 
30 april 2020 één enkele aanvraag voor 
een financiële bijdrage uit het Fonds in 
overeenstemming met artikel 3 bis 
indienen bij de Commissie. De aanvraag 
bevat ten minste alle relevante informatie 
over de financiële lasten die die lidstaat 
moet dragen. In de aanvraag worden de 
overheidsmaatregelen naar aanleiding 
van de terugtrekking zonder akkoord en 
de nettokosten ervan tot en met 
31 december 2020 beschreven, alsook de 
redenen waarom deze maatregelen niet 
door middel van paraatheidsmaatregelen 
konden worden vermeden. De aanvraag 
moet eveneens de rechtvaardiging 
bevatten van het rechtstreekse gevolg van 
de terugtrekking zonder akkoord.

Schrappen

Or. it

Amendement 71
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde nationale autoriteiten 
van een lidstaat kunnen uiterlijk op 
30 april 2020 één enkele aanvraag voor 
een financiële bijdrage uit het Fonds in 
overeenstemming met artikel 3 bis 
indienen bij de Commissie. De aanvraag 
bevat ten minste alle relevante informatie 
over de financiële lasten die die lidstaat 
moet dragen. In de aanvraag worden de 
overheidsmaatregelen naar aanleiding van 
de terugtrekking zonder akkoord en de 
nettokosten ervan tot en met 31 december 
2020 beschreven, alsook de redenen 
waarom deze maatregelen niet door 
middel van paraatheidsmaatregelen 
konden worden vermeden. De aanvraag 
moet eveneens de rechtvaardiging bevatten 
van het rechtstreekse gevolg van de 
terugtrekking zonder akkoord.

1. De bevoegde nationale autoriteiten 
van een lidstaat kunnen uiterlijk op 30 juni 
2020 één enkele aanvraag voor een 
financiële bijdrage uit het Fonds in 
overeenstemming met artikel 3 bis 
indienen bij de Commissie. De aanvraag 
bevat ten minste alle relevante informatie 
over de financiële lasten die die lidstaat 
moet dragen. In de aanvraag worden de 
overheidsmaatregelen als voorbereiding op 
en/of naar aanleiding van de terugtrekking 
zonder akkoord en de nettokosten ervan tot 
en met 31 december 2020 beschreven. De 
aanvraag moet eveneens de 
rechtvaardiging bevatten van het 
rechtstreekse gevolg van de terugtrekking 
zonder akkoord.

Or. de

Amendement 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde nationale autoriteiten 
van een lidstaat kunnen uiterlijk op 30 april 
2020 één enkele aanvraag voor een 
financiële bijdrage uit het Fonds in 
overeenstemming met artikel 3 bis 
indienen bij de Commissie. De aanvraag 
bevat ten minste alle relevante informatie 
over de financiële lasten die die lidstaat 
moet dragen. In de aanvraag worden de 
overheidsmaatregelen naar aanleiding van 
de terugtrekking zonder akkoord en de 
nettokosten ervan tot en met 31 december 

1. De bevoegde nationale autoriteiten 
van een lidstaat kunnen uiterlijk op 30 april 
2020 één enkele aanvraag voor een 
financiële bijdrage uit het Fonds in 
overeenstemming met artikel 3 bis 
indienen bij de Commissie. De aanvraag 
bevat ten minste alle relevante informatie 
over de gevolgen voor de lidstaat en de 
financiële lasten die die lidstaat moet 
dragen. In de aanvraag worden de 
overheidsmaatregelen naar aanleiding van 
de terugtrekking zonder akkoord en de 
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2020 beschreven, alsook de redenen 
waarom deze maatregelen niet door middel 
van paraatheidsmaatregelen konden 
worden vermeden. De aanvraag moet 
eveneens de rechtvaardiging bevatten van 
het rechtstreekse gevolg van de 
terugtrekking zonder akkoord.

nettokosten ervan tot en met 31 december 
2020 beschreven, alsook de redenen 
waarom deze maatregelen niet door middel 
van paraatheidsmaatregelen konden 
worden vermeden. De aanvraag moet 
eveneens de rechtvaardiging bevatten van 
het rechtstreekse gevolg van de 
terugtrekking zonder akkoord.

Or. ro

Amendement 73
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt richtsnoeren 
op betreffende de doeltreffende toegang 
tot en de doeltreffende uitvoering van het 
Fonds. De richtsnoeren bevatten 
gedetailleerde informatie over de 
opstelling van de aanvraag en de bij de 
Commissie in te dienen informatie, onder 
meer over het bewijsmateriaal dat moet 
worden geleverd over de te dragen 
financiële lasten. De richtsnoeren worden 
bekendgemaakt op de websites van de 
desbetreffende directoraten-generaal van 
de Commissie en de Commissie zorgt voor 
de ruimere verspreiding ervan onder de 
lidstaten.

Schrappen

Or. it

Amendement 74
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
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Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt richtsnoeren op 
betreffende de doeltreffende toegang tot en 
de doeltreffende uitvoering van het Fonds. 
De richtsnoeren bevatten gedetailleerde 
informatie over de opstelling van de 
aanvraag en de bij de Commissie in te 
dienen informatie, onder meer over het 
bewijsmateriaal dat moet worden geleverd 
over de te dragen financiële lasten. De 
richtsnoeren worden bekendgemaakt op de 
websites van de desbetreffende 
directoraten-generaal van de Commissie en 
de Commissie zorgt voor de ruimere 
verspreiding ervan onder de lidstaten.

2. De Commissie stelt tegen 31 
december 2019 richtsnoeren op betreffende 
de doeltreffende toegang tot en de 
doeltreffende uitvoering van het Fonds. De 
richtsnoeren bevatten gedetailleerde 
informatie over de opstelling van de 
aanvraag en de bij de Commissie in te 
dienen informatie, onder meer over het 
bewijsmateriaal dat moet worden geleverd 
over de te dragen financiële lasten. De 
richtsnoeren worden bekendgemaakt op de 
websites van de desbetreffende 
directoraten-generaal van de Commissie en 
de Commissie zorgt voor de ruimere 
verspreiding ervan onder de lidstaten.

Or. en

Amendement 75
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na 30 april 2020 gaat de 
Commissie voor alle ontvangen 
aanvragen op basis van de in de leden 1 
en 2 bedoelde informatie na of in elk 
concreet geval aan de voorwaarden voor 
het gebruik van het Fonds voldaan is en 
bepaalt zij de bedragen van een eventuele 
financiële bijdrage uit het Fonds binnen 
de grenzen van de beschikbare financiële 
middelen.

Schrappen

Or. it
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Amendement 76
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na 30 april 2020 gaat de 
Commissie voor alle ontvangen aanvragen 
op basis van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie na of in elk concreet geval aan 
de voorwaarden voor het gebruik van het 
Fonds voldaan is en bepaalt zij de bedragen 
van een eventuele financiële bijdrage uit 
het Fonds binnen de grenzen van de 
beschikbare financiële middelen.

3. Na 30 juni 2020 gaat de Commissie 
voor alle ontvangen aanvragen op basis 
van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie na of in elk concreet geval aan 
de voorwaarden voor het gebruik van het 
Fonds voldaan is en bepaalt zij de bedragen 
van een eventuele financiële bijdrage uit 
het Fonds binnen de grenzen van de 
beschikbare financiële middelen.

Or. de

Amendement 77
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun uit het Fonds wordt 
toegekend aan de lidstaten die aan de 
subsidiabiliteitscriteria voldoen, bedraagt 
— rekening houdend met de in 
artikel 3 bis, lid 4, vermelde drempels — 
tot 5 % van de financiële lasten en gaat de 
grenzen van de beschikbare begroting niet 
te buiten. Indien de beschikbare begroting 
ontoereikend blijkt, wordt het 
steunpercentage proportioneel verlaagd.

Schrappen

Or. it
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Amendement 78
Pascal Arimont

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun uit het Fonds wordt 
toegekend aan de lidstaten die aan de 
subsidiabiliteitscriteria voldoen, bedraagt 
— rekening houdend met de in 
artikel 3 bis, lid 4, vermelde drempels — 
tot 5 % van de financiële lasten en gaat de 
grenzen van de beschikbare begroting niet 
te buiten. Indien de beschikbare begroting 
ontoereikend blijkt, wordt het 
steunpercentage proportioneel verlaagd.

4. De steun uit het Fonds wordt 
toegekend aan de lidstaten die aan de 
subsidiabiliteitscriteria voldoen, bedraagt 
— rekening houdend met de in 
artikel 3 bis, lid 4, vermelde drempels — 
tot 10 % van de financiële lasten en gaat de 
grenzen van de beschikbare begroting niet 
te buiten. Indien de beschikbare begroting 
ontoereikend blijkt, wordt het 
steunpercentage proportioneel verlaagd.

Or. de

Amendement 79
Stéphane Bijoux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun uit het Fonds wordt 
toegekend aan de lidstaten die aan de 
subsidiabiliteitscriteria voldoen, bedraagt 
— rekening houdend met de in 
artikel 3 bis, lid 4, vermelde drempels — 
tot 5 % van de financiële lasten en gaat de 
grenzen van de beschikbare begroting niet 
te buiten. Indien de beschikbare begroting 
ontoereikend blijkt, wordt het 
steunpercentage proportioneel verlaagd.

4. De steun uit het Fonds wordt 
toegekend aan de lidstaten die aan de 
subsidiabiliteitscriteria voldoen, bedraagt 
— rekening houdend met de in 
artikel 3 bis, lid 4, vermelde drempels — 
tot 20 % van de financiële lasten en gaat de 
grenzen van de beschikbare begroting niet 
te buiten. Indien de beschikbare begroting 
ontoereikend blijkt, wordt het 
steunpercentage proportioneel verlaagd.
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Or. fr

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde percentage moet worden verhoogd om de lidstaten die 
het zwaarst getroffen zijn door een brexit zonder akkoord, reële steun uit het SFEU te laten 
krijgen. Als het percentage te laag is, zal er geen stimulerend effect zijn om middelen uit dit 
fonds ter beschikking te stellen.

Amendement 80
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het besluit om middelen uit het 
Fonds beschikbaar te stellen, wordt 
gezamenlijk door het Europees Parlement 
en de Raad genomen zo spoedig mogelijk 
nadat de Commissie het voorstel heeft 
ingediend. De Commissie, enerzijds, en het 
Europees Parlement en de Raad, 
anderzijds, spannen zich in om de periode 
die nodig is om middelen uit het Fonds 
beschikbaar te stellen, zo kort mogelijk te 
maken.

6. Het besluit om middelen uit het 
Fonds beschikbaar te stellen, wordt 
gezamenlijk door het Europees Parlement 
en de Raad genomen zo spoedig mogelijk 
nadat de Commissie het voorstel heeft 
ingediend. De Commissie, enerzijds, en het 
Europees Parlement en de Raad, 
anderzijds, spannen zich in om de periode 
die nodig is om middelen uit het Fonds 
beschikbaar te stellen, zo kort mogelijk te 
maken en zetten zich in om zo snel 
mogelijk een ad-hocinstrument voor te 
stellen om aan de situatie het hoofd te 
bieden.

Or. it

Amendement 81
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. es

Amendement 82
Raffaele Fitto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 2012/2002
Artikel 4 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het voorschot mag niet meer 
bedragen dan 25 % van de verwachte 
financiële bijdrage en mag in geen geval 
meer bedragen dan 100 000 000 EUR. Na 
vaststelling van het definitieve bedrag van 
de financiële bijdrage verrekent de 
Commissie het voorschot met de uit te 
keren financiële bijdrage. De Commissie 
vordert ten onrechte betaalde voorschotten 
terug.

3. Het voorschot mag niet meer 
bedragen dan 25 % van de verwachte 
financiële bijdrage en mag in geen geval 
meer bedragen dan 100 000 000 EUR. Na 
vaststelling van het definitieve bedrag van 
de financiële bijdrage verrekent de 
Commissie het voorschot met de uit te 
keren financiële bijdrage. De Commissie 
vordert ten onrechte betaalde voorschotten 
terug. Het voorschot mag niet meer 
bedragen dan 10 % van het bedrag van de 
financiële bijdrage waarin voorzien is 
indien de indiening van de aanvraag voor 
een financiële bijdrage uit het Fonds 
betrekking heeft op de zware financiële 
last als gevolg van de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
zonder akkoord.

Or. it

Amendement 83
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Verordening (EG) nr. 2012/2002 wordt 
als volgt gewijzigd:
Artikel 4 bis wordt vervangen door:
“Artikel 4 bis
1. De lidstaat kan bij indiening van een 
aanvraag voor een financiële bijdrage uit 
het Fonds voor schade als gevolg van een 
natuurramp bij de Commissie verzoeken 
om de betaling van een voorschot. Daarop 
voert de Commissie een voorafgaande 
beoordeling uit om vast te stellen of de 
aanvraag voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 4, lid 1, en gaat zij na of er 
begrotingsmiddelen beschikbaar zijn. Als 
de aanvraag voldoet aan die voorwaarden 
en er voldoende middelen zijn, kan de 
Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling besluiten tot 
toekenning van het voorschot, dat zij 
vervolgens onverwijld betaalt, voordat het 
in artikel 4, lid 4, bedoelde besluit is 
genomen. Betaling van een voorschot 
mag geen invloed hebben op de definitieve 
beslissing over de beschikbaarstelling van 
middelen uit het Fonds.
2. Het voorschot mag niet meer bedragen 
dan 25 % van de verwachte financiële 
bijdrage en mag in geen geval meer 
bedragen dan 100 000 000 EUR. Na 
vaststelling van het definitieve bedrag van 
de financiële bijdrage verrekent de 
Commissie het voorschot met de uit te 
keren financiële bijdrage. De Commissie 
vordert ten onrechte betaalde 
voorschotten terug.
3. De aan de algemene begroting van de 
Unie te verrichten terugbetaling geschiedt 
vóór de vervaldag die is vermeld in de 
invorderingsopdracht die is opgesteld 
overeenkomstig artikel 101 van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad1 
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bis. Deze vervaldatum is de laatste dag van 
de tweede maand die volgt op de maand 
waarin de invorderingsopdracht is 
gegeven.
4. Telkens als het nodig is om de tijdige 
beschikbaarheid van begrotingsmiddelen 
te waarborgen, stelt de Commissie, 
wanneer zij het ontwerp van algemene 
begroting van de Unie voor een bepaald 
begrotingsjaar aanneemt, aan het 
Europees Parlement en de Raad voor om 
tot een maximum van 100 000 000 EUR 
uit het Fonds beschikbaar te stellen voor 
de betaling van voorschotten, alsook om 
de betrokken kredieten in de algemene 
begroting van de Unie op te nemen. De 
begrotingsregelingen voldoen aan de 
maxima bedoeld in artikel 10, lid 1, van 
Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013 van de Raad2 bis”.
_________________
1 bis Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie, tot wijziging van Verordeningen 
(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 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1). 
2 bis Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013 van de Raad van 
2 december 2013 tot bepaling van het 
meerjarige financiële kader voor de jaren 
2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 884).

Or. en
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Motivering

Zoals duidelijk uitgelegd in de toelichting bij het voorstel, waarin het voorbeeld wordt 
aangehaald van de aardbeving in de Abruzzen, is een verhoging van de voorschotten uit het 
SFEU van essentieel belang. Met dit amendement nemen we dus het nieuwe artikel 4 ter over, 
waardoor het bedrag van het voorschot wordt verhoogd, waarbij de verwijzing naar de 
terugtrekking van het VK evenwel wordt geschrapt.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1309/2013

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Verordening (EU) nr. 1309/2013 wordt 
als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 2 wordt na punt b) het 
volgende punt toegevoegd:
“c) werknemers die werkloos zijn 
geworden en zelfstandigen die hun 
werkzaamheden hebben beëindigd als 
gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
overeenkomstig artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) zonder een akkoord.”
2. Aan artikel 3 wordt na punt b) het 
volgende punt toegevoegd:
“c) een werknemer of een zelfstandige die 
zijn werkzaamheden heeft beëindigd als 
gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
een akkoord.”
3. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:
“2. Op kleine arbeidsmarkten of in 
uitzonderlijke omstandigheden, zoals een 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie overeenkomstig 
artikel 50 VEU zonder een akkoord, met 
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name ten aanzien van collectieve 
aanvragen door kmo’s, die door de 
aanvragende lidstaat naar behoren 
worden onderbouwd, kan een aanvraag 
voor een financiële bijdrage op grond van 
dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan 
wordt aan de criteria van lid 1, onder a) 
en b), als ontvankelijk worden 
aangemerkt, wanneer de gedwongen 
ontslagen ernstige gevolgen hebben voor 
de werkgelegenheid en de lokale, 
regionale of nationale economie. De 
aanvragende lidstaat vermeldt aan welke 
criteria voor steunverlening van lid 1, 
onder a) of b), niet volledig wordt 
voldaan. Het totaalbedrag van de 
bijdragen in uitzonderlijke 
omstandigheden mag niet hoger zijn dan 
10 % van het jaarlijkse maximumbedrag 
voor het EFG.
4. Aan artikel 7 wordt na lid 4 het 
volgende lid toegevoegd:
“5. De beschikbare kredieten voor de 
acties in punt c) van artikel 2 zijn beperkt 
tot 75 % van het beschikbare 
maximumbedrag voor het EFG voor de 
jaren 2019 en 2020, waarna de 
uitzonderlijke steunverleningsmaatregel 
afloopt. Voor deze acties dekt de steun uit 
het EFG de kosten van de maatregelen in 
de punten a), b) en c) van artikel 7, lid 1, 
voor werknemers of zelfstandigen die 
rechtstreeks getroffen zijn vanaf de datum 
van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie overeenkomstig 
artikel 50 VEU zonder een akkoord tot 31 
december 2020.”

Or. en

Motivering

De begroting van deze uitzonderlijke maatregel, die als doel heeft de lasten te dekken die de 
lidstaten moet dragen na een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder een 
akkoord, moet slechts voor een zeer klein bedrag (5 %) worden gedekt door het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering moet het instrument zijn dat voor deze kwestie wordt verkozen.
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Amendement 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 2 Artikel 2 Inwerkingtreding

Or. en

Amendement 86
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing vanaf de dag na die 
waarop de Verdragen niet langer van 
toepassing zijn op het Verenigd 
Koninkrijk krachtens artikel 50, lid 3, 
VEU.

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is evenwel niet van 
toepassing indien uiterlijk op de in de 
tweede alinea van dit artikel bedoelde 
datum een in overeenstemming met 
artikel 50, lid 2, VEU met het Verenigd 
Koninkrijk gesloten 
terugtrekkingsakkoord in werking is 

Schrappen
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getreden.

Or. en


