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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Globalisering och teknisk 
utveckling kommer sannolikt att leda till 
att de globala ekonomierna i allt högre grad 
flätas samman och blir beroende av 
varandra. Denna ekonomiska förändring 
leder oundvikligen till en omfördelning av 
arbetskraften. Om fördelarna med 
förändringen ska komma alla till del är det 
av största vikt att arbetstagare som har 
sagts upp eller som hotas av uppsägning 
erbjuds stöd. I meddelandet EU:s 
kvalitetskriterier för planering för 
förändringar och omstruktureringar22

redogörs för bästa praxis när det gäller att 
förutse och hantera 
företagsomstruktureringar. 
Kvalitetskriterierna bör vara 
utgångspunkten när man överväger 
lämpliga politiska medel för hantering av 
utmaningarna med ekonomisk anpassning 
och omstrukturering samt de 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser detta får. Medlemsstaterna
uppmanas också att använda EU-
finansiering och nationell finansiering på 
ett sådant sätt att de sociala 
konsekvenserna av omstruktureringar, 
särskilt de negativa effekterna för 
sysselsättningen, så långt som möjligt 
mildras. Unionens viktigaste instrument för 
att hjälpa drabbade arbetstagare är 
Europeiska socialfonden (ESF+) som har 
utformats för att ge stöd i förebyggande 
syfte och globaliseringsfonden som har 
utformats för att ge stöd när en oförutsedd 
omfattande omstrukturering redan har 

(8) Globalisering och teknisk 
utveckling kommer sannolikt att leda till 
att de globala ekonomierna i allt högre grad 
flätas samman och blir beroende av 
varandra. Denna ekonomiska förändring 
leder till en omfördelning av arbetskraften. 
Om fördelarna med förändringen ska 
komma alla till del är det av största vikt att 
arbetstagare som har sagts upp eller som 
hotas av uppsägning eller upphörande av 
verksamhet erbjuds stöd. I meddelandet 
EU:s kvalitetskriterier för planering för 
förändringar och omstruktureringar22

redogörs för bästa praxis när det gäller att 
förutse och hantera 
företagsomstruktureringar. 
Kvalitetskriterierna bör vara 
utgångspunkten när man överväger 
lämpliga politiska medel för hantering av 
utmaningarna med ekonomisk anpassning 
och omstrukturering samt de 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser detta får. Utan att det 
påverkar näringslivets sociala ansvar
uppmanas också medlemsstaterna att 
använda EU-finansiering och nationell 
finansiering på ett sådant sätt att de sociala 
konsekvenserna av omstruktureringar, 
särskilt de negativa effekterna för 
sysselsättningen, så långt som möjligt 
mildras. Unionens viktigaste instrument för 
att hjälpa drabbade arbetstagare är 
Europeiska socialfonden (ESF+) som har 
utformats för att ge stöd i förebyggande 
syfte och globaliseringsfonden som har 
utformats för att ge stöd när en oförutsedd 
omfattande omstrukturering redan har 
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inträffat. inträffat.

_________________ _________________

22 Meddelande från kommissionen till 
rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier 
för planering för förändringar och 
omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 
13.12.2013).

22 Meddelande från kommissionen till 
rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier 
för planering för förändringar och 
omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 
13.12.2013).

Motivering

Efter Europaparlamentets resolution (P8_TA(2018)0363) bidrog Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter till projektet med en social plan för uppsägningar av 
nederländska bankers anställda. Det är märkligt att bankerna inte bidrog till detta, eftersom 
företagen själva hade en roll. Även om bankerna i Nederländerna gjorde miljardvinster 
bidrog de inte till någon social plan för övertalig bankpersonal.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen har gjort en 
halvtidsutvärdering av 
globaliseringsfonden för att bedöma hur 
och i vilken utsträckning dess mål uppnås. 
Det visade sig att globaliseringsfonden är 
ändamålsenlig och att fler uppsagda 
arbetstagare har återintegrerats på 
arbetsmarknaden än under de tidigare 
programperioderna. Utvärderingen visade 
även att globaliseringsfonden skapade ett 
europeiskt mervärde. Detta gäller i 
synnerhet dess volymeffekter, dvs. att stöd 
från globaliseringsfonden inte bara ökar 
antalet och utbudet av tjänster som erbjuds 
utan även deras intensitet. De åtgärder som 
vidtagits med stöd av globaliseringsfonden 
har dessutom fått stor synlighet och deras 
EU-mervärde har varit tydligt för 
allmänheten. Utvärderingen visade dock på 
flera problem. Ett av dem var att det tar för 
lång tid innan stödet från 

(12) Kommissionen har gjort en 
halvtidsutvärdering av 
globaliseringsfonden för att bedöma hur 
och i vilken utsträckning dess mål uppnås. 
Det visade sig att globaliseringsfonden är 
ändamålsenlig och att fler uppsagda 
arbetstagare har återintegrerats på 
arbetsmarknaden än under de tidigare 
programperioderna. Utvärderingen visade 
även att globaliseringsfonden skapade ett 
europeiskt mervärde. Detta gäller i 
synnerhet dess volymeffekter, dvs. att stöd 
från globaliseringsfonden inte bara ökar 
antalet och utbudet av tjänster som erbjuds 
utan även deras intensitet. De åtgärder som 
vidtagits med stöd av globaliseringsfonden 
har dessutom fått stor synlighet och deras 
EU-mervärde har varit tydligt för 
allmänheten. Utvärderingen visade dock på 
flera problem. För det första bör det stå 
klart att de berörda företagen och 
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globaliseringsfonden beviljas. Många 
medlemsstater menade också att de hade 
svårigheter att sammanställa den 
omfattande bakgrundanalysen av den 
händelse som föranlett uppsägningarna. 
Den viktigaste anledningen till att 
medlemsstater som potentiellt hade kunnat 
söka stöd från globaliseringsfonden inte 
lämnar in en ansökan är bristande finansiell 
och institutionell kapacitet. Det kan helt 
enkelt röra sig om brist på 
personalresurser – medlemsstaterna kan 
för närvarande endast begära tekniskt 
stöd om de genomför en åtgärd som stöds 
genom globaliseringsfonden. Eftersom 
uppsägningarna kan ske oväntat är det 
viktigt att medlemsstaterna är redo att 
agera direkt och att de kan lämna in en 
ansökan utan fördröjningar. Det verkar 
också som om det i vissa medlemsstater 
skulle krävas mer omfattande insatser för 
uppbyggnad av institutionell kapacitet för 
att man ska säkerställa att de åtgärder 
som stöds genom globaliseringsfonden 
genomförs på ett effektivt sätt.
Miniminantalet 500 uppsagda arbetstagare 
ansågs också vara för högt, särskilt i mer 
glesbefolkade regioner26.

medlemsstaterna har huvudansvaret för 
att utveckla de sociala planer som syftar 
till att återintegrera de berörda 
arbetstagarna på arbetsmarknaden. 
Globaliseringsfonden kan endast spela en 
kompletterande roll och bör inriktas på de 
regioner där varken de berörda företagen 
eller de nationella och regionala 
myndigheterna har resurser att vidta de 
åtgärder som krävs. Dessutom har det 
europeiska mervärdet ifrågasatts i de fall 
där ett företag först får nationella och 
unionella bidrag (till exempel för dess 
innovationsverksamhet) och sedan 
beslutar att flytta en vinstdrivande 
inrättning till en annan medlemsstat eller 
till och med till tredjeländer, utan att ta 
sitt ansvar för att finansiera 
återintegreringen av de arbetstagare som 
påverkats av nedläggningen, utan i stället, 
särskilt när det gäller omlokalisering 
inom unionen, ytterligare en gång 
utnyttjar unionsbidragen på den nya 
platsen. Dessutom ansåg man att det tar 
för lång tid innan stödet från 
globaliseringsfonden beviljas. Många 
medlemsstater menade att de hade 
svårigheter att sammanställa den 
omfattande bakgrundanalysen av den 
händelse som föranlett uppsägningarna. 
Den viktigaste anledningen till att 
medlemsstater som potentiellt hade kunnat 
söka stöd från globaliseringsfonden inte 
lämnar in en ansökan är bristande finansiell 
och institutionell kapacitet. Eftersom 
uppsägningarna kan ske oväntat är det 
viktigt att medlemsstaterna är redo att 
agera direkt och att de kan lämna in en 
ansökan utan fördröjningar. Minimiantalet
500 uppsagda arbetstagare ansågs också 
vara för högt, särskilt i mer glesbefolkade 
regioner26.

_________________ _________________

26 COM (2018) 297 final och det 
medföljande arbetsdokumentet 
SWD (2018) 192 final.

26 COM (2018) 297 final och det 
medföljande arbetsdokumentet 
SWD (2018) 192 final.
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Motivering

– Globaliseringsfonden har en sammanhållande funktion, vilket innebär att ett bidrag från 
fonden måste gå till de fattigaste och mest drabbade regionerna. – Det händer ofta att företag 
får stöd tre gånger: en gång som företag, för det andra när de avslutar en lönsam 
verksamhet, och även när det sker en omlokalisering någon annanstans i EU.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att visa unionens solidaritet 
med arbetstagare som blivit uppsagda och 
egenföretagare vars verksamhet upphört 
bör medfinansieringssatsen för kostnaderna 
för genomförandet av paketet med 
individanpassade åtgärder vara densamma 
som för ESF+ i den berörda 
medlemsstaten.

(15) För att visa unionens solidaritet 
med arbetstagare som blivit uppsagda och 
egenföretagare vars verksamhet upphört 
bör medfinansieringssatsen för kostnaderna 
för genomförandet av paketet med 
individanpassade åtgärder uppgå till 70 % 
av de sammanlagda beräknade 
kostnaderna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Arbetstagare som blivit uppsagda 
och egenföretagare vars verksamhet 
upphört bör ha tillgång till 
globaliseringsfonden på lika villkor, 
oavsett deras anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Arbetstagare som 
blivit uppsagda och egenföretagare vars 
verksamhet upphört bör därför i den här 
förordningen betraktas som potentiella 
mottagare för stöd från 
globaliseringsfonden.

(18) Arbetstagare som blivit uppsagda 
och egenföretagare vars verksamhet 
upphört bör ha tillgång till 
globaliseringsfonden på lika villkor, 
oavsett deras anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Arbetstagare som 
blivit uppsagda – oavsett om de är 
visstidsanställda, tillsvidareanställda eller 
arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag – och egenföretagare, 
inbegripet ägare/chefer i mikroföretag 
och små företag, vars verksamhet upphört 
bör därför i den här förordningen betraktas 
som potentiella mottagare för stöd från 
globaliseringsfonden.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det ekonomiska stödet från 
globaliseringsfonden bör i första hand 
användas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som syftar till 
snabb och varaktig återintegrering av 
stödmottagare på arbetsmarknaden, 
antingen inom deras ursprungliga 
verksamhetssektor eller i någon annan 
sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov 
som den lokala eller regionala 
arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta 
fall bör emellertid de uppsagda 
arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för 
att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon 
annanstans. Särskilt fokus bör läggas på 
förmedling av sådana färdigheter som 
krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten 
att inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
begränsas. Företag skulle kunna
uppmuntras att delta i medfinansieringen 
av de åtgärder som stöds genom 
globaliseringsfonden.

(19) Det ekonomiska stödet från 
globaliseringsfonden bör, utan att det 
påverkar de berörda företagens sociala 
ansvar, i första hand användas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som syftar till 
snabb och varaktig återintegrering av 
stödmottagare på arbetsmarknaden, 
antingen inom deras ursprungliga 
verksamhetssektor eller i någon annan 
sektor, men även i syfte att främja 
skapandet av egna arbetstillfällen bland 
annat genom etablering av kooperativ. 
Åtgärderna bör återspegla de behov som 
den lokala eller regionala arbetsmarknaden 
förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid 
de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till 
rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt 
arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör 
läggas på förmedling av sådana färdigheter 
som krävs i den digitala tidsåldern. 
Möjligheten att inbegripa penningbidrag i 
ett samordnat paket med individanpassade 
tjänster bör begränsas. Företag ska
uppmuntras att delta i medfinansieringen
av de åtgärder som stöds genom 
globaliseringsfonden.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Under perioden mellan mars 2007 
och mars 2017 mottog kommissionen 148 
ansökningar om medfinansiering från 
globaliseringsfonden från 21 
medlemsstater för sammanlagt nästan 600 
miljoner euro för att hjälpa 138 888 
uppsagda arbetstagare och 2 944 personer 
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som varken arbetar eller studerar.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Under perioden 2007–2014 var det 
sju medlemsstater som inte utnyttjade det 
stöd som globaliseringsfonden erbjuder. 
Det är därför nödvändigt att granska alla 
fall där bristande reglerings- eller 
förvaltningskapacitet eller andra hinder 
stått i vägen för användning av 
globaliseringsfonden och att föreslå 
åtgärder för att undanröja dessa hinder.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att snabbt och effektivt kunna 
stödja stödmottagare bör medlemsstaterna 
bemöda sig om att deras ansökningar om 
ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden 
är fullständiga när de lämnas in. Om 
kommissionen begär ytterligare uppgifter 
för att kunna bedöma en ansökan bör dessa 
kompletterande uppgifter lämnas in inom 
en fastställd tid.

(22) För att snabbt och effektivt kunna 
stödja stödmottagare är det viktigt att 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
kommissionen är optimalt för att hålla 
tidsfristerna för bedömningen av 
ansökningar om ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden. Medlemsstaterna
bör bemöda sig om att deras ansökningar 
om ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden är fullständiga när de 
lämnas in. Om kommissionen begär 
ytterligare uppgifter för att kunna bedöma 
en ansökan bör dessa kompletterande 
uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från globaliseringsfonden inte 
ersätta sådana stödåtgärder som erbjuds 
stödmottagare inom ramen för unionens 
fonder eller unionens övriga 
politikområden eller program, utan om
möjligt komplettera dem.

(24) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från globaliseringsfonden inte 
ersätta utan komplettera sådana 
stödåtgärder som berörda företag åläggs 
vidta inom ramen för en social plan, 
åtgärder som nationella eller regionala 
myndigheter kan finansiera själva och 
åtgärder som erbjuds stödmottagare inom 
ramen för unionens fonder eller unionens 
övriga politikområden eller program.
Situationer där företag först får 
unionsstöd för sin verksamhet, t.ex. 
innovationsstöd, och sedan stänger de 
vinstgivande inrättningarna bör undvikas. 
I synnerhet i dessa fall bör bidrag från 
globaliseringsfonden beviljas på villkor 
om medfinansiering från de berörda 
företagens sida.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att Europaparlamentet ska 
kunna utöva politisk kontroll och 
kommissionen ska kunna följa upp de 
resultat som uppnås med hjälp av stödet 
från globaliseringsfonden bör 
medlemsstaterna lämna in en slutrapport 
om genomförandet av åtgärderna.

(31) För att Europaparlamentet ska 
kunna utöva politisk kontroll och 
kommissionen ska kunna följa upp de 
resultat som uppnås med hjälp av stödet 
från globaliseringsfonden bör 
medlemsstaterna vartannat år lämna in en 
slutrapport om genomförandet av 
åtgärderna.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Detta program kommer att bidra till 
att integrera klimatåtgärder i unionens 

(37) Detta program kommer att bidra till 
att integrera klimatåtgärder i unionens 
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politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten
bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar 
vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under utarbetandet och genomförandet av 
globaliseringsfonden och omprövas i 
samband med utvärderingen av den.

politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 30 % av utgifterna i 
unionsbudgeten bidrar till klimatmålen, 
vilket återspeglar vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under utarbetandet och genomförandet av 
globaliseringsfonden och omprövas i 
samband med utvärderingen av den.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Globaliseringsfonden ska bidra till att 
fördelarna med globaliseringen och de 
tekniska framstegen fördelas jämnare 
genom att uppsagda arbetstagare får hjälp 
med att anpassa sig till 
strukturförändringar. Globaliseringsfonden 
ska bidra till genomförandet av de 
principer som fastställs i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och stärka 
den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen i såväl enskilda 
regioner som i medlemsstaterna.

Globaliseringsfonden ska bidra till att 
fördelarna med globaliseringen och de 
tekniska framstegen fördelas jämnare 
genom att uppsagda arbetstagare får hjälp 
med att anpassa sig till 
strukturförändringar. Globaliseringsfonden 
ska bidra till genomförandet av de 
principer som fastställs i artikel 151 i 
EUF-fördraget och i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter samt stärka 
den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen i såväl enskilda 
regioner som i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

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 

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 



AD\1168951SV.docx 11/22 PE627.884v02-00

SV

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.

eller ekonomiska kriser och övergången till 
en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en 
följd av de tekniska förändringarna. 
Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att 
hjälpa de mest utsatta grupperna och de 
medlemsstater och regioner som har 
drabbats hårdast och där de nationella 
och regionala myndigheterna saknar 
tillräckliga resurser för att vidta de 
åtgärder som krävs. Stödet från 
globaliseringsfonden påverkar inte de 
berörda företagens sociala ansvar, särskilt 
deras bidrag till de sociala planerna för 
uppsagda arbetstagare.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppsagd arbetstagare: arbetstagare 
vars anställning avslutas i förtid genom 
uppsägning eller vars avtal inte förnyas av 
ekonomiska skäl.

(a) uppsagd arbetstagare: arbetstagare 
vars anställning avslutas i förtid genom 
uppsägning eller vars avtal inte förnyas av 
ekonomiska skäl på grund av en 
oförutsedd och omfattande 
omstrukturering.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödmottagare: person som deltar i 
åtgärder som medfinansieras av 
globaliseringsfonden.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) oriktighet: överträdelse av 
tillämplig lagstiftning, genom handling 
eller underlåtenhet av en ekonomisk 
operatör som deltar i genomförandet av 
globaliseringsfonden, vilket har lett eller 
skulle ha kunnat leda till en negativ 
ekonomisk effekt för unionens budget
genom att den belastas med en felaktig 
utgift.

(d) oriktighet: överträdelse av 
tillämplig lagstiftning, genom handling 
eller underlåtenhet av en ekonomisk 
operatör som deltar i genomförandet av 
globaliseringsfonden, vilket har lett eller 
skulle ha kunnat leda till en negativ 
ekonomisk effekt för unionens finansiella 
intressen genom att unionsbudgeten
belastas med en felaktig utgift.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att fler än 250 arbetstagare eller 
egenföretagare sägs upp respektive tvingas 
upphöra med sin verksamhet under en 
referensperiod på sex månader, särskilt i 
små och medelstora företag, om alla verkar 
inom samma näringsgren enligt 
huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är 
belägna i en region eller två angränsande 
regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två 
angränsande regioner på Nuts 2-nivå, 
förutsatt att sammanlagt fler än 250 
arbetstagare eller egenföretagare berörs i 
två av regionerna.

(b) Att fler än 250 arbetstagare eller 
egenföretagare sägs upp respektive tvingas 
upphöra med sin verksamhet under en 
referensperiod på sex månader, särskilt i 
små och medelstora företag, om alla verkar 
inom samma näringsgren enligt 
huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är 
belägna i en region eller två angränsande 
regioner på Nuts 2-nivå i samma eller 
angränsande medlemsstater eller i fler än 
två angränsande regioner på Nuts 2-nivå i 
samma eller angränsande medlemsstater, 
förutsatt att sammanlagt fler än 250 
arbetstagare eller egenföretagare berörs i 
två av regionerna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När verksamheten upphör inom 
vinstdrivande företag ska det berörda 
företaget bidra till att återintegrera 
uppsagda arbetstagare på 
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arbetsmarknaden, helst inom ramen för 
en social plan. Varje ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden ska vara villkorat av 
ett sådant bidrag.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i egenföretagande, 
företagsetablering eller anställdas 
övertagande av företag får uppgå till högst 
20 000 euro per uppsagd arbetstagare.

Investeringar i egenföretagande, 
företagsetablering eller anställdas 
övertagande av företag, bland annat 
genom att inrätta kooperativ, får uppgå till 
högst 20 000 euro per uppsagd 
arbetstagare.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det samordnade paketet med 
individanpassade tjänster ska utformas med 
beaktande av de framtida utsikterna på 
arbetsmarknaden och kompetensbehoven. 
Det samordnade paketet ska vara förenligt 
med övergången till en resurseffektiv och 
hållbar ekonomi och ska även inriktas på 
förmedling av färdigheter som krävs i den 
digitala industriella tidsåldern samt beakta 
efterfrågan på den lokala 
arbetsmarknaden.

Det samordnade paketet med 
individanpassade tjänster ska utformas med 
beaktande av de framtida utsikterna på 
arbetsmarknaden och kompetensbehoven. 
Det samordnade paketet ska vara förenligt 
med övergången till en resurseffektiv och 
hållbar ekonomi och ska inriktas på 
förmedling av färdigheter som krävs i den 
digitala industriella tidsåldern.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som får stöd genom De åtgärder som får stöd genom samt de 
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globaliseringsfonden ska inte ersätta 
passiva socialskyddsåtgärder.

skyldigheter som följer av kollektivavtal 
eller förhandlingar om en social plan ska 
varken ersätta passiva 
socialskyddsåtgärder eller aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En bekräftelse av att ett företag som 
sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt 
sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga 
skyldigheter i samband med 
uppsägningarna.

(b) En bekräftelse av att ett företag som 
sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt 
sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga 
skyldigheter i samband med 
uppsägningarna samt de skyldigheter som 
följer av kollektivavtal eller förhandlingar 
om en social plan.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En tydlig angivelse av de insatser 
som redan genomförts av 
medlemsstaterna för stöd till uppsagda 
arbetstagare och den kompletterande 
karaktären hos de medel som begärs från 
globaliseringsfonden på grund av 
bristande resurser för nationella eller 
regionala myndigheter.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) En översikt över de unionsmedel 
som det företag som sagt upp personal 
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redan har åtnjutit under de fem år som 
föregick de kollektiva uppsägningarna.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) För utvärdering, de preliminära mål 
som medlemsstaten fastställt i varje enskilt 
fall för andelen återanställda stödmottagare 
sex månader efter genomförandeperiodens 
slut.

(i) För utvärdering, de preliminära mål 
och indikatorer som medlemsstaten 
fastställt i varje enskilt fall för andelen 
återanställda stödmottagare sex månader 
efter genomförandeperiodens slut.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) En försäkran om att det stöd som 
begärs från globaliseringsfonden är 
förenligt med unionens förfaranderegler 
och materiella regler för statligt stöd samt 
en redogörelse för varför det samordnade 
paketet med individanpassade tjänsterna
inte ersätter sådana åtgärder som företagen 
enligt nationell rätt eller kollektivavtal är 
skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

(l) En försäkran om att det stöd som 
begärs från globaliseringsfonden är 
förenligt med unionens förfaranderegler 
och materiella regler för statligt stöd samt 
en redogörelse för varför det samordnade 
paketet med individanpassade tjänster inte 
ersätter sådana åtgärder som företagen 
enligt nationell rätt eller kollektivavtal är 
skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna
samt de aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
och passiva socialskyddsåtgärder som ska 
tillhandahållas av berörda myndigheter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet och icke-diskriminering (Berör inte den svenska versionen.)
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att jämställdhet och integrering 
av jämställdhetsprincipen är en del av det 
ekonomiska stödet från 
globaliseringsfonden och främjas i alla led 
av genomförandet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I händelse av att kommissionen 
genomför tekniskt stöd genom indirekt 
förvaltning ska kommissionen säkerställa 
insyn i förfarandet för att utse den tredje 
part som genomför det uppdrag som 
åligger kommissionen samt informera 
alla parter som berörs av 
globaliseringsfonden, däribland 
Europaparlamentet, om den 
underleverantör som valts ut för detta 
syfte.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 

Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
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sprida information om de åtgärder som 
stöds genom globaliseringsfonden och om 
de resultat som uppnåtts, i syfte att öka 
globaliseringsfondens effektivitet och 
säkerställa att unionens invånare och 
arbetstagare känner till den.

sprida information om de åtgärder som 
stöds genom globaliseringsfonden och om 
de resultat som uppnåtts baserat på 
kommissionens erfarenheter och 
utvärderingar som inhämtas från 
medlemsstaterna, i syfte att öka 
globaliseringsfondens effektivitet och 
säkerställa att unionens invånare och 
arbetstagare känner till den.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Globaliseringsfondens 
medfinansieringssats ska anpassas till den 
högsta medfinansieringssatsen inom 
ESF+ i den berörda medlemsstaten.

2. Globaliseringsfondens 
medfinansieringssats ska inte överstiga 70 
% av de sammanlagda beräknade 
kostnader som avses i artikel 9.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a

I undantagsfall och om de återstående 
medel som finns tillgängliga i fonden det 
år när den omfattande omstruktureringen 
skedde inte är tillräckliga för att täcka det 
stödbelopp som bedöms nödvändigt av 
budgetmyndigheten, får kommissionen 
föreslå att mellanskillnaden finansieras 
med medel ur påföljande års fond. Det 
årliga budgettaket för fonden det år när 
den omfattande omstruktureringen skedde 
och följande år ska under alla 
omständigheter respekteras.

Ändringsförslag 33
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Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a

Den undersökning bland stödmottagarna 
som det hänvisas till i artikel 20.1 d ska 
grundas på den mall som ska fastställas 
av kommissionen genom en 
genomförandeakt. Kommissionen ska 
anta en genomförandeakt som fastställer 
den mall som ska användas för 
undersökningen bland stödmottagarna i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 26.2, i syfte att 
säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av den här artikeln.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resultaten av en undersökning som 
utförts bland stödmottagarna sex månader 
efter genomförandeperiodens slut och som 
ska omfatta stödmottagarnas bedömning av 
hur deras anställbarhet har ändrats eller, för 
de stödmottagare som har hittat ett arbete, 
närmare uppgifter om kvaliteten på detta 
arbete, till exempel huruvida antalet 
arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån 
har förändrats jämfört med den tidigare 
anställningen, samt om den sektor inom 
vilken den berörda personen har hittat 
arbete, och dessa uppgifter ska delas upp 
efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

(d) Resultaten av en undersökning som 
utförts bland stödmottagarna inom sex 
månader efter genomförandeperiodens slut 
och som ska omfatta stödmottagarnas 
bedömning av hur deras anställbarhet har 
ändrats eller, för de stödmottagare som har 
hittat ett arbete, närmare uppgifter om 
kvaliteten på detta arbete, till exempel 
huruvida antalet arbetstimmar, 
ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats 
jämfört med den tidigare anställningen, 
samt om den sektor inom vilken den 
berörda personen har hittat arbete, och 
dessa uppgifter ska delas upp efter kön, 
åldersgrupp och utbildningsnivå.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast i slutet av den nittonde 
månaden efter utgången av den period som 
avses i artikel 15.3 ska den berörda 
medlemsstaten lämna in de uppgifter som 
behövs som underlag för den långsiktigare 
resultatindikator som anges i punkt 3 i 
bilagan.

2. Senast i slutet av den nittonde 
månaden efter utgången av den period som 
avses i artikel 15.3 ska den berörda 
medlemsstaten lämna in de fullständigt 
och vederbörligen kontrollerade uppgifter 
som behövs som underlag för den 
långsiktigare resultatindikator som anges i 
punkt 3 i bilagan.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 
augusti 2021 och därefter vartannat år, 
lägga fram en utförlig kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för den här förordningen och 
förordning (EU) nr 1309/2013 under de 
föregående två åren. Rapporten ska främst 
inriktas på de resultat som uppnåtts genom 
globaliseringsfonden och ska innehålla 
uppgifter om inlämnade ansökningar, 
antagna beslut, finansierade åtgärder, 
inbegripet statistik om de indikatorer som 
anges i bilagan, och om huruvida dessa 
åtgärder kompletterat de åtgärder som 
finansierats genom någon annan av 
unionens fonder, särskilt ESF+, samt 
uppgifter om avslutade stödärenden och 
även om de ansökningar som avslagits eller 
ansökningar för vilka hela det ansökta 
beloppet inte beviljats på grund av att det 
saknats tillräckliga anslag eller på grund av 
att de inte varit stödberättigande.

1. Kommissionen ska senast den 1 
augusti 2021 och därefter vartannat år, 
lägga fram en utförlig kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för den här förordningen och 
förordning (EU) nr 1309/2013 under de 
föregående två åren. Rapporten ska främst 
inriktas på hur globaliseringsfonden 
klarat sig och vilka resultat den uppnått i 
förhållande till de uppsatta målen, och ska 
innehålla uppgifter om sund ekonomisk 
förvaltning, inlämnade ansökningar, 
antagna beslut, finansierade åtgärder, 
inbegripet statistik om de indikatorer som 
anges i bilagan, och om huruvida dessa 
åtgärder kompletterat de åtgärder som 
finansierats genom någon annan av 
unionens fonder, särskilt ESF+, samt 
uppgifter om avslutade stödärenden och 
även om de ansökningar som avslagits eller 
ansökningar för vilka hela det ansökta 
beloppet inte beviljats på grund av att det 
saknats tillräckliga anslag eller på grund av 
att de inte varit stödberättigande.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
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Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vart fjärde år ska kommissionen på 
eget initiativ och i nära samarbete med 
medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska 
stödet från globaliseringsfonden.

1. Vart fjärde år ska kommissionen på 
eget initiativ och i nära samarbete med 
medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska 
stödet från globaliseringsfonden. Denna 
utvärdering ska särskilt innehålla 
information om insatser, europeiskt 
mervärde och sund ekonomisk förvaltning 
i samband med ekonomiska bidrag från 
globaliseringsfonden.
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