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PR_COD_1app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (2014-2020) 
(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0397),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 175 tredje stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C9-0109/2019),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 2 oktober 2019 
att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9-
0015/2019).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa en flexibel 
tillämpning av artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter (2014–2020) om Förenade kungariket skulle lämna unionen, särskilt 
när det gäller gemensamma ansökningar som rör små och medelstora företag i enskilda eller 
sektorsövergripande mål.
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SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

Lucia Ďuriš Nicholsonová, ordförande
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter (2014–2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 
2019/0180(COD))

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag om ändring av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter har hänvisats till budgetutskottet för yttrande. Jag har förstått att 
avsikten är att ett betänkande om detta ska antas i utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor i början av oktober 2019.

Detta förslag ingår i unionens förberedelser och beredskapsplan för att begränsa de mest 
betydande störningar som orsakas av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan ett 
utträdesavtal. De föreslagna ändringarna kommer att specificera uppsägningar som är en följd 
av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan ett utträdesavtal ska omfattas av fondens 
tillämpningsområde. Kommissionens förslag syftar till att ge en politisk signal om att fonden 
skulle kunna reagera effektivt genom att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda i 
områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig 
ekonomisk störning på grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan ett 
utträdesavtal. Detta förslag ändrar inte det högsta årliga beloppet för fonden.

Jag vill understryka att det föreliggande förslaget tydligt bekräftar parlamentets långvariga 
övertygelse om att den nuvarande budgetramen inte ger den grad av flexibilitet som skulle 
behövas.
Utskottets samordnare har bedömt detta förslag och bett mig skriva till dig för att meddela att 
detta utskott stöder en ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Johan Van Overtveldt 



PE641.097v02-00 8/9 RR\1190014SV.docx

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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