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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Kommissionen betonar att 

globaliseringsfonden fortfarande är ett 

viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd 

till arbetstagare som förlorat sitt arbete i 

samband med omfattande 

omstruktureringar och hjälpa dem att så 

fort som möjligt hitta ett nytt arbete. 

Unionen bör fortsätta att tillhandahålla 

särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda 

arbetstagare att återintegreras i arbetslivet i 

områden, sektorer, territorier eller på 

arbetsmarknader som drabbats av en 

allvarlig ekonomisk störning. Mot 

bakgrund av samspelet mellan och de 

ömsesidiga effekterna av öppen handel, 

tekniska förändringar eller andra faktorer 

som övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi och av att det därmed blir allt 

svårare att peka ut en specifik faktor som 

orsakar uppsägningar bör medel från 

globaliseringsfonden i framtiden endast 

beviljas på grundval av omstruktureringar 

som får betydande konsekvenser. Eftersom 

syftet med globaliseringsfonden är att 

tillhandahålla stöd i akuta situationer där 

händelserna inte har kunnat förutses, och 

att komplettera det stöd som ges i mer 

förebyggande syfte genom ESF+, ska 

fonden även i fortsättningen utgöra ett 

flexibelt, särskilt instrument som är utanför 

den fleråriga budgetramens tak, såsom 

(13) Kommissionen betonar att 

globaliseringsfonden fortfarande är ett 

viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd 

till arbetstagare som förlorat sitt arbete i 

samband med omfattande 

omstruktureringar och hjälpa dem att så 

fort som möjligt hitta ett nytt arbete. 

Unionen bör fortsätta att tillhandahålla 

särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda 

arbetstagare att återintegreras i arbetslivet i 

områden, sektorer, territorier eller på 

arbetsmarknader som drabbats av en 

allvarlig ekonomisk störning. Mot 

bakgrund av samspelet mellan och de 

ömsesidiga effekterna av öppen handel, 

tekniska förändringar eller andra faktorer 

som Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen eller övergången till 

en koldioxidsnål ekonomi och av att det 

därmed blir allt svårare att peka ut en 

specifik faktor som orsakar uppsägningar 

bör medel från globaliseringsfonden i 

framtiden endast beviljas på grundval av 

omstruktureringar som får betydande 

konsekvenser. Eftersom syftet med 

globaliseringsfonden är att tillhandahålla 

stöd i akuta situationer där händelserna inte 

har kunnat förutses, och att komplettera det 

stöd som ges i mer förebyggande syfte 

genom ESF+, ska fonden även i 

fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt 
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konstateras i kommissionens meddelande 

En modern budget för ett EU som skyddar, 

försvarar och sätter medborgarna i 

centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 

och dess bilaga27. 

instrument som är utanför den fleråriga 

budgetramens tak, såsom konstateras i 

kommissionens meddelande En modern 

budget för ett EU som skyddar, försvarar 

och sätter medborgarna i centrum – 

Flerårig budgetram 2021–2027 och dess 

bilaga27. 

27 SWD (2018) 171 final och bilagan 

COM (2018) 321 final. 

27 SWD (2018) 171 final och bilagan 

COM (2018) 321 final. 

Or. en 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Det särskilda målet för 

globaliseringsfonden är att ge stöd vid 

oförutsedda omfattande omstruktureringar, 

särskilt omstruktureringar som orsakas av 

utmaningar relaterade till globaliseringen, 

till exempel förändringar inom 

världshandeln, handelstvister, finansiella 

eller ekonomiska kriser och övergången till 

en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en 

följd av digitalisering eller automatisering. 

Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att 

hjälpa de mest utsatta grupperna. 

2. Det särskilda målet för 

globaliseringsfonden är att ge stöd vid 

oförutsedda omfattande omstruktureringar, 

särskilt omstruktureringar som orsakas av 

utmaningar relaterade till globaliseringen, 

till exempel förändringar inom 

världshandeln, handelstvister, finansiella 

eller ekonomiska kriser, Förenade 

kungarikets utträde ur Europeiska 

unionen och övergången till en 

koldioxidsnål ekonomi, eller som är en 

följd av digitalisering eller automatisering. 

Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att 

hjälpa de mest utsatta grupperna. 

Or. en 

 

 


