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Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als 
gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord ***I
Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 24 oktober 2019 op het 
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 (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 
– 2019/0183(COD))1

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Amendement 1

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.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening

1 De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde 
commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A9-0020/2019).



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 te verlichten 
die de lidstaten in de voorbereiding op of 
als  gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord reeds moeten dragen of nog 
zullen 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.

Amendement 3

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.

Amendement 4

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 

(9) Voor steun uit het Fonds om de 
ernstige financiële lasten te verlichten die 
de lidstaten in de voorbereiding op of als 
gevolg van de terugtrekking van het 



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.

Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord reeds moeten dragen of eventueel 
nog zullen 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.

Amendement 5

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.

Amendement 6

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 uitsluitend tussen 1 
januari 2019 en 31 december 2020 als 
voorbereiding op of als gevolg van de 
terugtrekking zonder akkoord zijn ontstaan 
(“financiële lasten”).



Amendement 7

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 
750 000 000 EUR in prijzen van 2011 of 
meer dan 0,15 % van zijn bni.

Amendement 8

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.

Amendement 9

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 
uit hoofde van deze verordening.

Amendement 10

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.

(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 
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.

Amendement 11

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.

(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.

Amendement 12

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.

Amendement 13

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 

(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.

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.

Amendement 14

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.


