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PR_COD_1amCom

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 Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter
(COM(2018)0380 – C8–0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0380),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8–0231/2018),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... 1,

– med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den ..., 2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, budgetutskottet, 
budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8–0000/2018),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. 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.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS förordning om Europeiska 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS förordning om Europeiska 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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fonden för justering för 
globaliseringseffekter

fonden för beledsagande av övergångar

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I diskussionsunderlaget om hur vi 
bemöter globaliseringen20 konstaterar 
kommissionen att kombinationen av 
handelsrelaterad globalisering och teknisk 
förändring är en viktig orsak till att 
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar 
medan antalet arbetstillfällen för personer 
med lägre kvalifikationsnivå minskar. 
Trots att en mer öppen handel och djupare 
integration av världsekonomierna på det 
hela taget har stora fördelar måste man ta 
itu med de negativa sidoeffekterna. 
Eftersom de nuvarande fördelarna med 
globalisering redan är ojämnt fördelade 
mellan människor och regioner, vilket får 
betydande konsekvenser för dem som 
drabbas, finns det risk för att de allt 
snabbare tekniska framstegen kommer att 
framhäva dessa effekter ytterligare. I linje 
med principerna om solidaritet och 
hållbarhet kommer det därför att vara
nödvändigt att se till att fördelarna med 
globaliseringen fördelas mer rättvist,
genom att en mer öppen ekonomi och 
tekniska framsteg kombineras med socialt 
skydd.

(6) I diskussionsunderlaget om hur vi 
bemöter globaliseringen20 konstaterar 
kommissionen att kombinationen av 
handelsrelaterad globalisering och teknisk 
förändring är en viktig orsak till att 
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar 
medan antalet arbetstillfällen för personer 
med lägre kvalifikationsnivå minskar. 
Således är det, trots fördelarna med 
anknytning till en mer öppen handel och 
djupare integration av världsekonomierna, 
nödvändigt att ta itu med de negativa 
sidoeffekter som detta ger upphov till och 
som alldeles särskilt kommer att drabba 
vissa näringsgrenar, vissa företag och 
även vissa grupper bland de mest utsatta 
arbetstagarna. Då de nuvarande fördelarna 
med globalisering är ojämnt fördelade 
mellan människor och regioner, vilket får 
betydande konsekvenser för dem som 
drabbas, finns det risk för att de tekniska 
och miljömässiga omställningarna
kommer att framhäva dessa effekter 
ytterligare. I linje med principerna om 
solidaritet och hållbarhet kommer det 
därför att vara nödvändigt att se till att 
fördelarna med globaliseringen fördelas 
mer rättvist, och att de samlade negativa 
effekterna av globaliseringen och de 
tekniska och miljömässiga 
omställningarna föregrips med en vidare 
ansats för en bättre anpassning av den 
ekonomiska miljön och arbetskrafterna.

__________________ __________________
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20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_sv.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_sv.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Globaliseringen är inte den enda 
faktor som kräver omvandling av den 
ekonomiska världen och som följaktligen 
påverkar sysselsättningen. 
Världsekonomin, de tekniska 
förändringarna, men även interna 
faktorer såsom den förvaltningsmässiga 
ledningen och förändringar i 
konsumenternas beteende liksom 
miljöfrågor, utgör i lika hög grad kriterier 
som har en inverkan på den ekonomiska 
världen, och alldeles särskilt på 
sysselsättningen. Föregripandet av dessa 
mångsidiga förändringar framstår 
följaktligen som en prioritet. Genom att 
föregripa deras potentiellt skadliga 
effekter för individer, företag och 
kommuner kan man genomföra effektiva 
åtgärder och därigenom skapa nya 
möjligheter i fråga om nya 
arbetstillfällen. Det handlar inte enbart 
om att lägga ett ansvar på de arbetstagare 
som måste anpassa sina kvalifikationer 
utan även om att göra arbetsgivarna 
medvetna och få dem att föregripa dessa 
förändringar i ett ännu tidigare skede.

Or. fr
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Ändringsförslag 4

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 
inträffat.

(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 övergångsfonden som har 
utformats för att ge stöd när en oförutsedd 
omfattande omstrukturering redan har 
inträffat.

__________________ __________________

22 Meddelande från kommissionen till 
rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 

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

Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier 
för planering för förändringar och 
omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 
13.12.2013).

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

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 
konstateras i kommissionens meddelande 
En modern budget för ett EU som skyddar, 

(13) Kommissionen betonar att 
övergångsfonden 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 
övergångsfonden i framtiden endast 
beviljas på grundval av omstruktureringar 
som får betydande konsekvenser. Eftersom 
syftet med övergångsfonden är att 
tillhandahålla stöd i akuta situationer, 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 
konstateras i kommissionens meddelande 
En modern budget för ett EU som skyddar, 
försvarar och sätter medborgarna i centrum 
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försvarar och sätter medborgarna i centrum 
– Flerårig budgetram 2021–2027 och dess 
bilaga27.

– 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. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att bevara 
globaliseringsfondens europeiska karaktär 
bör det vara möjligt att lämna in en 
ansökan om stöd när en omfattande 
omstrukturering får betydande 
konsekvenser för den lokala eller regionala 
ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i 
form av minimiantalet uppsägningar under 
en viss referensperiod. Med hänsyn till 
resultaten av halvtidsutvärderingen bör 
minimiantalet vara 250 uppsägningar inom 
en referensperiod på fyra månader (eller 
sex månader i ansökningar som gäller en 
hel sektor). Med hänsyn till att 
uppsägningar som sker i olika omgånger i 
olika sektorer men i samma region får lika 
stora konsekvenser för den lokala 
arbetsmarknaden bör regionala 
ansökningar också vara möjliga. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner, som de yttersta randområden som 
anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller 
vid särskilda omständigheter, bör det vara 
möjligt att lämna in en ansökan även om 
antalet uppsagda arbetstagare är lägre.

(14) För att bevara övergångsfondens
europeiska karaktär bör det vara möjligt att 
lämna in en ansökan om stöd när en 
omfattande omstrukturering får betydande 
konsekvenser för den lokala eller regionala 
ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i 
form av minimiantalet uppsägningar under 
en viss referensperiod. Med hänsyn till 
resultaten av halvtidsutvärderingen bör 
minimiantalet vara 250 uppsägningar inom 
en referensperiod på nio månader. Med 
hänsyn till att uppsägningar som sker i 
olika omgångar i olika sektorer men i 
samma region får lika stora konsekvenser 
för den lokala arbetsmarknaden bör 
regionala ansökningar också vara möjliga. 
På små arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner, som de yttersta randområden som 
anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller 
vid särskilda omständigheter, som till 
exempel i fallet med regioner som redan 
drabbas särskilt av en hög arbetslöshet,
bör det vara möjligt att lämna in en 
ansökan även om antalet uppsagda
arbetstagare är lägre.

Or. fr
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Ändringsförslag 7

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.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den del av unionens budget som 
tilldelats globaliseringsfonden bör 
genomföras av kommissionen genom delad 
förvaltning med medlemsstaterna enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) [nya budgetförordningens 
nummer]28 (nedan kallad 
budgetförordningen). När 
globaliseringsfonden genomförs genom 
delad förvaltning bör kommissionen och 
medlemsstaterna därför följa 
budgetförordningens principer om sund 
ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-
diskriminering.

(16) Den del av unionens budget som 
tilldelats övergångsfonden bör genomföras 
av kommissionen genom delad förvaltning 
med medlemsstaterna enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) [nya budgetförordningens 
nummer]28 (nedan kallad 
budgetförordningen). När 
övergångsfonden genomförs genom delad 
förvaltning bör kommissionen och 
medlemsstaterna därför följa 
budgetförordningens principer om sund 
ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-
diskriminering.

__________________ __________________

28 EUT L […], […], s. […]. 28 EUT L […], […], s. […].

Or. fr
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Europeiskt centrum för 
övervakning av förändringar, som finns 
inom Europeiska institutet för förbättring 
av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i 
Dublin, hjälper kommissionen och 
medlemsstaterna med kvalitativa och 
kvantitativa analyser som bidrar till 
bedömningen av globaliseringstrender, 
omstrukturering och utnyttjandet av stöd 
från globaliseringsfonden.

(17) Europeiskt centrum för 
övervakning av förändringar, som finns 
inom Europeiska institutet för förbättring 
av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i 
Dublin, hjälper kommissionen och 
medlemsstaterna med kvalitativa och 
kvantitativa analyser som bidrar till 
bedömningen av globaliseringstrender, 
omstrukturering och utnyttjandet av stöd 
från övergångsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 10

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 
övergångsfonden 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 
övergångsfonden.

Or. fr
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Ändringsförslag 11

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 
övergångsfonden 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, 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 skulle 
kunna uppmuntras att delta i 
medfinansieringen av de åtgärder som 
stöds genom övergångsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) När medlemsstaterna utformar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som avsevärt förbättrar 
stödmottagarnas anställbarhet. 

(20) När medlemsstaterna utformar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som avsevärt förbättrar 
stödmottagarnas anställbarhet. 
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Medlemsstaterna bör sträva efter att 
varaktigt återintegrera så många som 
möjligt av de stödmottagare som deltar i 
dessa åtgärder på arbetsmarknaden, så 
snart som möjligt inom den 
sexmånadersperiod som föregår den 
tidpunkt då slutrapporten om 
genomförandet av det ekonomiska stödet 
ska lämnas in.

Medlemsstaterna bör sträva efter att 
varaktigt återintegrera så många som 
möjligt av de stödmottagare som deltar i 
dessa åtgärder på arbetsmarknaden, utan 
att stödet från övergångsfonden kan 
villkoras utifrån andelen stödmottagare 
som återintegreras i arbetslivet.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När medlemsstaterna utformar det 
samordnade paketet med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild 
hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, 
inbegripet unga och äldre arbetslösa samt 
personer som riskerar att hamna i 
fattigdom, med tanke på att det är särskilt 
svårt för dessa grupper att komma in på 
arbetsmarknaden igen. Principerna om 
jämställdhet och icke-diskriminering, som 
hör till unionens grundläggande värden och
som fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, bör respekteras och 
främjas vid genomförandet av 
globaliseringsfonden.

(21) När medlemsstaterna utformar det 
samordnade paketet med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild 
hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, 
inbegripet unga och äldre arbetslösa samt 
personer som riskerar att hamna i 
fattigdom, med tanke på att det är särskilt 
svårt för dessa grupper att komma in på 
arbetsmarknaden igen. Principerna om 
jämställdhet och icke-diskriminering, som 
hör till unionens grundläggande värden och 
som fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, bör respekteras och 
främjas vid genomförandet av 
övergångsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) De medlemsstater som har lämnat 
in en begäran till övergångsfonden bör 
även ha möjlighet att tillhandahålla 
individanpassade tjänster som 
medfinansieras av övergångsfonden a) till 
arbetstagare i samma region som, utan att 
de omfattas av en omstrukturering som är 
föremål för en insats genom 
övergångsfonden, utför ett arbete av 
samma slag som de arbetstagare som 
mottar stöd genom samordnade 
individanpassade åtgärder enligt denna 
förordning och b) till ett visst antal 
långtidsarbetslösa eller arbetslösa unga 
under 25 års ålder som hamnat utanför 
skolsystemet och som saknar utbildning, 
eller under 30 års ålder när en 
medlemsstat så beslutar, vid det datum då 
ansökan lämnas in, med prioritering av 
personer som saknar sysselsättning eller 
vilkas verksamhet har upphört, förutsatt 
att åtminstone vissa av uppsägningarna 
äger rum i regioner på Nuts 2-nivå där 
ungdomsarbetslösheten överstiger 20 %. 
Dessa individanpassade tjänster bör dock 
enbart kunna tilldelas ett begränsat antal 
personer som inte överstiger antalet 
stödmottagare som är berättigade till 
övergångsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 15

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 

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

kommissionen begär ytterligare uppgifter 
för att kunna bedöma en ansökan bör dessa 
kompletterande uppgifter lämnas in inom 
en fastställd tid.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 24

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 övergångsfonden inte ersätta 
sådana stödåtgärder som erbjuds 
stödmottagare inom ramen för unionens 
fonder eller unionens övriga 
politikområden eller program, utan om 
möjligt komplettera dem.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det bör införas särskilda 
bestämmelser om kommunikationsinsatser 
för att sprida information om de åtgärder 
som får stöd genom globaliseringsfonden
och om de resultat som uppnåtts.

(25) Det bör införas särskilda 
bestämmelser om kommunikationsinsatser 
för att sprida information om de åtgärder 
som får stöd genom övergångsfonden och 
om de resultat som uppnåtts.

Or. fr
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att underlätta tillämpningen av 
den här förordningen bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från och med 
den dag då en medlemsstat börjar 
tillhandahålla individanpassade tjänster 
eller från och med den dag då 
administrativa utgifter uppstår för en 
medlemsstat för genomförande av de 
åtgärder som stöds genom 
globaliseringsfonden.

(26) För att underlätta tillämpningen av 
den här förordningen bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från och med 
den dag då en medlemsstat börjar 
tillhandahålla individanpassade tjänster 
eller från och med den dag då 
administrativa utgifter uppstår för en 
medlemsstat för genomförande av de 
åtgärder som stöds genom 
övergångsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att täcka de behov som uppstår 
särskilt under årets första månader, när 
möjligheterna till överföring från andra 
budgetposter är särskilt små, bör 
tillräckliga betalningsbemyndiganden 
göras tillgängliga på globaliseringsfondens
budgetpost under det årliga 
budgetförfarandet.

(27) För att täcka de behov som uppstår 
särskilt under årets första månader, när 
möjligheterna till överföring från andra 
budgetposter är särskilt små, bör 
tillräckliga betalningsbemyndiganden 
göras tillgängliga på övergångsfondens
budgetpost under det årliga 
budgetförfarandet.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) [Budgetramen för (28) [Budgetramen för 
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globaliseringsfonden fastställs i den 
fleråriga budgetramen och i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen av den [datum] om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning29 (nedan 
kallat det interinstitutionella avtalet)].

övergångsfonden fastställs i den fleråriga 
budgetramen och i det interinstitutionella 
avtalet mellan Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen av den [datum] om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning29 (nedan 
kallat det interinstitutionella avtalet)].

__________________ __________________

29 Uppdatera hänvisning. 29 Uppdatera hänvisning.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Med tanke på stödmottagarna bör 
stödet göras tillgängligt så snabbt och 
effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och 
de unionsinstitutioner som antar besluten 
om stöd från globaliseringsfonden bör 
göra sitt yttersta för att minska 
handläggningstiderna och förenkla 
förfarandena så att besluten om utnyttjande 
av globaliseringsfonden kan antas snabbt 
och smidigt. När kommissionen begär en 
överföring bör beslutet därför i framtiden 
antas av budgetmyndigheten och ett förslag 
från kommissionen om utnyttjande av 
globaliseringsfonden bör inte längre vara 
nödvändigt.

(29) Med tanke på stödmottagarna bör 
stödet göras tillgängligt så snabbt och 
effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och 
de unionsinstitutioner som antar besluten 
om stöd från övergångsfonden bör göra 
sitt yttersta för att minska 
handläggningstiderna och förenkla 
förfarandena så att besluten om utnyttjande 
av övergångsfonden kan antas snabbt och 
smidigt. När kommissionen begär en 
överföring bör beslutet därför i framtiden 
antas av budgetmyndigheten och ett förslag 
från kommissionen om utnyttjande av 
övergångsfonden bör inte längre vara 
nödvändigt.

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 31
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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 övergångsfonden bör 
medlemsstaterna lämna in en slutrapport 
om genomförandet av åtgärderna.

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör ha ansvaret 
för genomförandet av det ekonomiska 
stödet och för förvaltningen och kontrollen 
av de åtgärder som stöds med 
unionsfinansiering, i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad 
budgetförordningen)30 eller den nya 
förordning som antas i dess ställe. 
Medlemsstaterna bör redovisa hur det 
ekonomiska stödet från 
globaliseringsfonden har använts. Med 
tanke på den korta perioden för 
genomförande av de åtgärder som stöds 
genom globaliseringsfonden bör 
rapporteringskraven återspegla dessa 
åtgärders särskilda karaktär.

(32) Medlemsstaterna bör ha ansvaret 
för genomförandet av det ekonomiska 
stödet och för förvaltningen och kontrollen 
av de åtgärder som stöds med 
unionsfinansiering, i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad 
budgetförordningen)30 eller den nya 
förordning som antas i dess ställe. 
Medlemsstaterna bör redovisa hur det 
ekonomiska stödet från övergångsfonden
har använts. Med tanke på den korta 
perioden för genomförande av de åtgärder 
som stöds genom övergångsfonden bör 
rapporteringskraven återspegla dessa 
åtgärders särskilda karaktär.

__________________ __________________

30 Uppdatera hänvisning. 30 Uppdatera hänvisning.

Or. fr
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
globaliseringsfonden).

Genom denna förordning inrättas 
Europeiska fonden för beledsagande av 
övergångar (nedan kallad 
övergångsfonden).

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Här fastställs målen för 
globaliseringsfonden, formerna för 
unionsfinansiering och reglerna för 
tillhandahållande av sådan finansiering, 
inbegripet reglerna för medlemsstaternas 
ansökningar om ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden för åtgärder som 
riktar sig till de mottagare som avses i 
artikel 7.

Här fastställs målen för övergångsfonden, 
formerna för unionsfinansiering och 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering, inbegripet reglerna för 
medlemsstaternas ansökningar om 
ekonomiskt stöd från övergångsfonden för 
åtgärder som riktar sig till de mottagare 
som avses i artikel 7, liksom för 
exceptionella åtgärder för territoriell 
ekonomisk omläggning som fastställs i 
artikel 8.2 i denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergångsfondens huvuduppdrag består i 
att

Globaliseringsfonden ska bidra till att a) beledsaga de socioekonomiska 
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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.

omvandlingar som följer av
globaliseringen liksom av den tekniska och 
miljömässiga övergången genom att 
uppsagda arbetstagare, men även 
yrkessektorer och regioner som drabbats 
särskilt hårt av omstruktureringen, får 
hjälp med att anpassa sig till 
strukturförändringar. Övergångsfonden
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.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för 
globaliseringsfonden är att visa solidaritet 
med och stödja arbetstagare som har sagts 
upp och egenföretagare vars verksamhet 
har upphört i samband med sådana 
oförutsedda omfattande omstruktureringar 
som avses i artikel 5.

1. Det allmänna målet för 
övergångsfonden är att visa solidaritet med 
och stödja arbetstagare som har sagts upp 
och egenföretagare vars verksamhet har 
upphört i samband med sådana omfattande 
omstruktureringar som avses i artikel 5.1–
3.

Or. fr

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a Det särskilda målet för 
övergångsfonden är att tillhandahålla 
stöd till uppsagda arbetstagare och 
egenföretagare vilkas verksamhet har 



PE625.202v01-00 22/48 PR\1157866SV.docx

SV

upphört till följd av omfattande 
omstruktureringar, särskilt 
omstruktureringar som orsakas av 
utmaningar relaterade till 
globaliseringen, till exempel stora 
förändringar inom världshandeln, 
handelstvister, finansiella eller 
ekonomiska kriser och övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi, eller som är en 
följd av digitalisering eller automatisering 
eller en eventuell annan teknisk 
övergång. Särskild vikt ska läggas vid 
åtgärder för att hjälpa de mest utsatta 
grupperna.

Or. fr

Ändringsförslag 29

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 
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. Övergångsfonden kan, under 
exceptionella förhållanden, stödja 
beledsagningen till socioekonomisk 
omläggning av regioner och/eller 
geografiska områden eller rent av 
yrkessektorer som drabbats i särskilt hög 
grad sett till sysselsättningen av en eller 
flera omstruktureringar med anknytning
till globaliseringen och/eller till tekniska 
och miljömässiga övergångar.

Or. fr

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led -a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) arbetstagare: varje person som 
omfattas av ett anställningsavtal eller 
anställningsförhållande enligt vad som 
fastställs genom lag, kollektivavtal 
och/eller gällande praxis i varje 
medlemsstat, i enlighet med de kriterier 
för fastställande av statusen som 
arbetstagare som fastställs genom 
Europeiska unionens domstols 
rättspraxis.

Or. fr

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – 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, oberoende av om 
vederbörande är visstidsanställd, 
tillsvidareanställd eller hyrs ut av 
bemanningsföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led d

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 
övergångsfonden, vilket har lett eller 
skulle ha kunnat leda till en negativ 
ekonomisk effekt för unionens budget 
genom att den belastas med en felaktig 
utgift.

Or. fr

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan ansöka om 
ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden
för åtgärder som riktar sig till uppsagda 
arbetstagare och egenföretagare i enlighet 
med bestämmelserna i denna artikel.

1. Medlemsstaterna kan ansöka om 
ekonomiskt stöd från övergångsfonden för 
åtgärder som riktar sig till uppsagda 
arbetstagare och egenföretagare i enlighet 
med bestämmelserna i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden ska beviljas vid 
omfattande omstruktureringar som leder 

2. Ekonomiskt stöd från 
övergångsfonden ska beviljas vid 
omfattande omstruktureringar som leder 
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till något av följande: till något av följande:

Or. fr

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att fler än 250 arbetstagare eller 
egenföretagare sägs upp respektive tvingas 
upphöra med sin verksamhet under en 
referensperiod på fyra månader i ett företag 
i en medlemsstat, eller hos 
underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled.

a) Att fler än 250 arbetstagare eller 
egenföretagare sägs upp respektive tvingas 
upphöra med sin verksamhet under en 
referensperiod på nio månader i ett företag 
i en medlemsstat, eller hos 
underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled.

Or. fr

Ändringsförslag 37

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 nio månader, särskilt i 
små och medelstora företag, vilka alla kan 
verka inom en och samma näringsgren 
eller olika näringsgrenar 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att fler än 250 arbetstagare eller 
egenföretagare sägs upp respektive 
tvingas upphöra med sin verksamhet 
under en referensperiod på fyra månader, 
särskilt i små och medelstora företag som 
verkar i samma eller olika näringsgrenar 
enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och 
är belägna i en och samma region på 
Nuts 2-nivå.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På mindre arbetsmarknader eller 
vid särskilda omständigheter, särskilt när 
det gäller ansökningar som omfattar små 
och medelstora företag, kan en ansökan 
om ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 
a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om 
den ansökande medlemsstaten 
vederbörligen kan motivera ansökan och 
om uppsägningarna får allvarliga 
konsekvenser för sysselsättningen och den 
lokala eller regionala ekonomin. Den 
ansökande medlemsstaten ska ange vilket 
av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c 
som inte till alla delar uppfylls. Det totala 
stödbelopp som beviljas vid särskilda 
omständigheter får inte överstiga 15 % av 
globaliseringsfondens högsta årliga 
belopp.

3. På mindre arbetsmarknader eller 
vid särskilda omständigheter kan en 
ansökan om ekonomiskt stöd på grundval 
av denna artikel godtas även om kriterierna 
i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar 
uppfylls, om den ansökande medlemsstaten 
vederbörligen kan motivera ansökan och 
om uppsägningarna får allvarliga 
konsekvenser för sysselsättningen och den 
lokala eller regionala ekonomin. Den 
ansökande medlemsstaten ska ange vilket 
av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c 
som inte till alla delar uppfylls. Det totala 
stödbelopp som beviljas vid särskilda 
omständigheter får inte överstiga 15 % av 
övergångsfondens högsta årliga belopp.
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Or. fr

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Globaliseringsfonden kan inte 
utnyttjas om arbetstagare sägs upp till följd 
av budgetnedskärningar som gjorts i en 
medlemsstat och som påverkar sektorer 
som är beroende av offentlig finansiering.

4. Övergångsfonden kan inte utnyttjas 
om arbetstagare sägs upp till följd av 
budgetnedskärningar som gjorts i en 
medlemsstat och som påverkar sektorer 
som är beroende av offentlig finansiering.

Or. fr

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Hög arbetslöshet 

För de regioner där arbetslösheten 
uppgår till minst 10 % kan de 
ansökningar från medlemsstater som 
avses i artikel 5.1–3 åtföljas av en 
ansökan om ett finansiellt bidrag från 
övergångsfonden för exceptionella 
åtgärder såsom de som anges i artikel 8.2 
och som syftar till att stärka 
sysselsättningen och de socioekonomiska 
utsikterna i den berörda regionen 
och/eller det berörda geografiska 
området, förutsatt att ansökan avser en 
region eller två angränsande regioner på 
Nuts 2-nivå eller fler än två angränsande 
regioner på Nuts 2-nivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ansökande medlemsstaten ska 
närmare ange vilken metod som använts 
för att beräkna antalet arbetstagare och 
egenföretagare enligt artikel 4 vid 
tillämpning av artikel 5.

1. Den ansökande medlemsstaten ska 
närmare ange vilken metod som använts 
för att beräkna antalet arbetstagare och 
egenföretagare enligt artikel 4 vid 
tillämpning av artikel 5.1–3.

Or. fr

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansökande medlemsstaten får 
tillhandahålla ett samordnat paket med 
individanpassade tjänster i enlighet med 
artikel 8 som medfinansieras genom 
globaliseringsfonden och riktar sig till 
bland annat följande kategorier av 
berättigade stödmottagare:

1. Den ansökande medlemsstaten får 
tillhandahålla ett samordnat paket med 
individanpassade tjänster i enlighet med 
artikel 8.1 som medfinansieras genom 
övergångsfonden och riktar sig till bland 
annat följande kategorier av berättigade 
stödmottagare:

Or. fr

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppsagda arbetstagare och 
egenföretagare vars verksamhet har 
upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, 
inom de referensperioder som anges i 
artikel 5.

a) Uppsagda arbetstagare och 
egenföretagare vars verksamhet har 
upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, 
inom de referensperioder som anges i 
artikel 5.1–3.
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Or. fr

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppsagda arbetstagare och 
egenföretagare vars verksamhet har 
upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, 
utanför de referensperioder som anges i 
artikel 5, det vill säga sex månader före 
referensperiodens början eller mellan 
referensperiodens slut och den sista dagen 
före den dag då kommissionen slutför sin 
bedömning.

b) Uppsagda arbetstagare och 
egenföretagare vars verksamhet har 
upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, 
utanför de referensperioder som anges i 
artikel 5.1–3, det vill säga nio månader 
före referensperiodens början eller mellan 
referensperiodens slut och den sista dagen 
före den dag då kommissionen slutför sin 
bedömning.

Or. fr

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från artikel 2 får 
medlemsstater som lämnat in en ansökan 
tillhandahålla individanpassade tjänster 
som samfinansieras av övergångsfonden

a) till långtidsarbetslösa eller 
arbetslösa unga under 25 års ålder som 
hamnat utanför skolsystemet och som 
saknar utbildning, eller under 30 års 
ålder när en medlemsstat så beslutar, vid 
det datum då ansökan lämnas in, 
motsvarande det antal stödmottagare som
avses, med prioritering av personer som 
saknar sysselsättning eller vilkas 
verksamhet har upphört, förutsatt att 
åtminstone vissa av uppsägningarna 
enligt artiklarna 3 och 4 äger rum i 
regioner på Nuts 2-nivå där 
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ungdomsarbetslösheten överstiger 20 %. 
Stödet får tillhandahållas arbetslösa unga 
under 25 års ålder som hamnat utanför 
skolsystemet och som saknar utbildning, 
eller under 30 års ålder när en 
medlemsstat så beslutar, i regioner på 
Nuts 2-nivå där ungdomsarbetslösheten 
överstiger 20 %.

b) till arbetstagare som inte är 
uppsagda arbetstagare eller 
egenföretagare vilkas verksamhet har 
upphört enligt artikel 4 men vilkas 
arbetstillfälle hotas av omstrukturering, 
förutsatt att de verkar inom samma 
verksamhetssektor enligt huvudgrupperna 
i Nace Rev.2 som de arbetstagare som 
avses i punkt 1 a och b tillhör.

Or. fr

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De arbetstagare och egenföretagare som 
avses i första stycket b ska anses vara
stödberättigade förutsatt att ett tydligt 
orsakssamband med den händelse som 
utlöste uppsägningarna under 
referensperioden kan styrkas.

Antalet stödberättigade personer enligt 
artikel 7.2 a får med nödvändighet vara 
högst lika stort som det antal arbetstagare 
som är stödberättigade enligt artikel 7.1 a 
och b vad gäller en och samma ansökan 
om en insats från övergångsfonden som 
lämnas in av en medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd från Ekonomiskt stöd från övergångsfonden får 
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globaliseringsfonden får beviljas för 
aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i 
ett samordnat paket med individanpassade 
tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
stödmottagarna, särskilt de mest utsatta 
uppsagda arbetstagarna, att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare.

beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
som ingår i ett samordnat paket med 
individanpassade tjänster som syftar till att 
hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt 
de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att 
återintegreras på arbetsmarknaden eller att 
etablera sig som egenföretagare.

Or. fr

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedling av färdigheter som krävs i den 
digitala industriella tidsåldern ska utgöra 
ett obligatoriskt övergripande inslag i alla 
paket med individanpassade tjänster. 
Utbildningens nivå ska anpassas till de 
enskilda stödmottagarnas kvalifikationer 
och behov.

Förmedling av färdigheter som krävs i den 
digitala industriella tidsåldern ska utgöra 
ett övergripande inslag som ska utlovas 
inom ramen för olika individanpassade 
tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas 
till de enskilda stödmottagarnas 
kvalifikationer och behov.

Or. fr

Ändringsförslag 50

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 framför allt genom 
upprättande av kooperativ får uppgå till 
högst 20 000 euro per uppsagd 
arbetstagare.

Or. fr
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom gränserna för artikel 5.5 får 
ett bidrag från övergångsfonden beviljas 
för åtgärder som syftar till att stärka 
sysselsättningen inom och de 
socioekonomiska utsikterna för en region. 
Kostnaden för dessa åtgärder får inte 
överstiga 35 % av de sammanlagda 
kostnaderna för samtliga de samordnade 
individanpassade tjänster som anges i 
artikel 8.1 för en och samma ansökan om 
en insats från övergångsfonden som 
utformats av en medlemsstat, medan den 
samfinansieringsdel som åligger 
medlemsstaten för dessa åtgärder enbart 
fördelas jämt mellan den offentliga och 
den privata sektorn. Dessa åtgärder kan 
inbegripa

a) kapacitetsförstärkning, 
nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 
för att stödja arbetsmarknadens parter, de 
regionala myndigheterna och lokala 
sammanslutningar i samråd med den 
privata sektorn med att utvärdera 
regionens ekonomiska och sociala 
situation, särskilt när det gäller att följa 
arbetslöshetens utveckling på nationell, 
regional och lokal nivå samt 
omstruktureringens inverkan på specifika 
sektorer och regioner, upprätta system för 
tidig varning, genomföra en gemensam 
diagnos och utarbeta framtida 
samordnade åtgärder genom att 
exempelvis identifiera ekonomiska 
sektorer vilkas utveckling skulle kunna 
erbjuda betydande utsikter till 
arbetstillfällen,

b) förstärkning av den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken såsom 
fastställande av utbildnings- och 
vidareutbildningstjänster som kan bidra 
till dessa sektorers utveckling, inrättande 
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av kvalifikationsplaner, stöd till 
kompetensutveckling inriktat på allmänna 
och övergripande färdigheter, med tonvikt 
på utbildning av vuxna med låga 
kvalifikationer, tillhandahållande av 
yrkesvägledningstjänster samt stöd till 
validering av formellt och icke-formellt 
lärande och certifiering av förvärvad 
erfarenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande åtgärder berättigar inte till 
ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden:

Följande åtgärder berättigar inte till 
ekonomiskt stöd från övergångsfonden:

Or. fr

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De åtgärder som får stöd genom 
övergångsfonden ska inte ersätta passiva 
socialskyddsåtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden beviljas för 
förberedande åtgärder samt för förvaltning, 
information och marknadsföring, kontroll 
och rapportering.

4. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd från 
övergångsfonden beviljas för förberedande 
åtgärder samt för förvaltning, information 
och marknadsföring, kontroll och 
rapportering.

Or. fr

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom tio arbetsdagar från 
ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall 
från den dag då kommissionen förfogar 
över översättningen av ansökan, beroende 
på vilket som infaller senare, ska 
kommissionen informera medlemsstaten 
om eventuella ytterligare uppgifter som 
behövs för att ansökan ska kunna bedömas.

2. Inom tio arbetsdagar från 
ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall 
från den dag då kommissionen förfogar 
över översättningen av ansökan, beroende 
på vilket som infaller senare, ska 
kommissionen bekräfta att den mottagit 
ansökan och informera medlemsstaten om 
eventuella ytterligare uppgifter som behövs 
för att ansökan ska kunna bedömas.

Or. fr

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På grundval av de uppgifter som 
lämnats av medlemsstaten ska 
kommissionen slutföra sin bedömning av 
huruvida ansökan uppfyller villkoren för 
ekonomiskt stöd inom sextio arbetsdagar 
från det att den har mottagit den 
fullständiga ansökan eller översättningen

4. På grundval av de uppgifter som 
lämnats av medlemsstaten ska 
kommissionen slutföra sin bedömning av 
huruvida ansökan uppfyller villkoren för 
ekonomiskt stöd inom fyrtio arbetsdagar 
från det att den har mottagit den 
fullständiga ansökan eller översättningen 
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av ansökan om så är tillämpligt. Om 
kommissionen i undantagsfall inte kan 
respektera den tidsfristen ska den lämna 
en skriftlig förklaring och ange orsakerna 
till förseningen.

av ansökan om så är tillämpligt. Om 
kommissionen i undantagsfall inte kan 
respektera den tidsfristen får den 
tillgodoräkna sig en ytterligare tidsfrist på 
tjugo dagar genom att på förhand 
skriftligen förklara orsakerna till 
förseningen och meddela medlemsstaten 
denna förklaring.

Or. fr

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) En uppskattning av budgeten för 
var och en av beståndsdelarna i det 
samordnade paket med individanpassade 
tjänster till stödmottagare som avses i 
artikel 7.2 b, i förekommande fall.

Or. fr

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Den dag då de individanpassade 
tjänsterna till de berörda stödmottagarna 
och de åtgärder som genomförs med stödet 
från globaliseringsfonden enligt artikel 8 
inleddes eller kommer att inledas.

j) Den dag då de individanpassade 
tjänsterna till de berörda stödmottagarna 
och de åtgärder som genomförs med stödet 
från övergångsfonden enligt artikel 8 
inleddes eller kommer att inledas.

Or. fr
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Ändringsförslag 59

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 övergångsfonden 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.

Or. fr

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Om ansökan innehåller en 
ansökan om en insats i enlighet med 
artikel 7.2 b, ett intyg om att åta sig en del 
motsvarande 30 % av de sammanlagda 
beräknade kostnaderna för de åtgärder 
som avses i led ia, från den berörda 
privata sektorn med hänsyn till de 
åtgärder som anges i artikel 8.1.

Or. fr

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om en ansökan om finansiellt 
bidrag från övergångsfonden lämnas in 
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inom gränserna för artikel 5.5 ska denna, 
förutom den information som anges i 
artikel 9.5, omfatta följande information:

a) En kort beskrivning av den 
ekonomiska situationen och 
sysselsättningssituationen på lokal, 
regional eller nationell nivå.

b) En ingående beskrivning av det 
samordnade paketet med övergångsstöd 
och utgifterna för detta, inbegripet, 
framför allt eventuella åtgärder till stöd 
för sysselsättningsinitiativ på 
arbetsmarknaden och eventuella åtgärder 
som syftar till att stärka den berörda 
regionens socioekonomiska och 
miljömässiga utsikter.

c) En uppskattning av budgeten för 
var och en av beståndsdelarna i det 
samordnade paket med tjänster som avses 
i artikel 8.2.

Or. fr

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden ska inte ersätta 
åtgärder som företagen är skyldiga att 
tillhandahålla enligt nationell rätt eller 
kollektivavtal.

1. Ekonomiskt stöd från 
övergångsfonden ska inte ersätta åtgärder 
som företagen är skyldiga att tillhandahålla 
enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

Or. fr

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ekonomiska stödet från 
globaliseringsfonden ska begränsas till 
vad som är nödvändigt för att 
tillhandahålla de berörda stödmottagarna 
ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som 
får stöd genom globaliseringsfonden ska 
vara förenliga med både unionsrätten och 
nationell rätt, inbegripet med reglerna om 
statligt stöd.

3. Det ekonomiska stödet från 
övergångsfonden ska begränsas till vad 
som är nödvändigt för att tillhandahålla de 
berörda stödmottagarna ett tillfälligt 
engångsstöd. De åtgärder som får stöd 
genom övergångsfonden ska vara 
förenliga med både unionsrätten och 
nationell rätt, inbegripet med reglerna om 
statligt stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansökande medlemsstaten ska 
se till att de åtgärder som beviljas 
ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden
inte får stöd från unionens övriga 
finansieringsinstrument.

5. Den ansökande medlemsstaten ska 
se till att de åtgärder som beviljas 
ekonomiskt stöd från övergångsfonden
inte får stöd från unionens övriga 
finansieringsinstrument.

Or. fr

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

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.

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

Or. fr



PR\1157866SV.docx 39/48 PE625.202v01-00

SV

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av kommissionen får 
högst 0,5 % av globaliseringsfondens
högsta årliga belopp användas till 
administrativt och tekniskt stöd för 
genomförandet av fonden, såsom 
förberedande åtgärder, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering, 
däribland centrala it-system för strategisk 
kommunikation, informationsinsatser och 
insatser för att ge globaliseringsfonden
större synlighet samt andra administrativa 
och tekniska stödåtgärder. Dessa åtgärder 
får omfatta framtida och tidigare 
programperioder.

1. På initiativ av kommissionen får 
högst 0,5 % av övergångsfondens högsta 
årliga belopp användas till administrativt 
och tekniskt stöd för genomförandet av 
fonden, såsom förberedande åtgärder, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering, däribland centrala it-system 
för strategisk kommunikation, 
informationsinsatser och insatser för att ge 
övergångsfonden större synlighet samt 
andra administrativa och tekniska 
stödåtgärder. Dessa åtgärder får omfatta 
framtida och tidigare programperioder.

Or. fr

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I händelse av att kommissionen genomför 
tekniskt stöd genom indirekt förvaltning 
ska kommissionen se till att garantera 
insyn i förfarandet för att utse tredje 
parter som genomför det uppdrag som 
åligger kommissionen samt informera 
alla parter som berörs av 
övergångsfonden, däribland 
Europaparlamentet, om den 
underleverantörer som valts ut för detta 
syfte.

Or. fr
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
omfatta information och vägledning till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av 
globaliseringsfonden. Kommissionen ska 
även ge europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparter information och 
tydlig vägledning om hur 
globaliseringsfonden ska användas. 
Vägledningsåtgärderna kan inbegripa 
inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga 
ekonomiska störningar i en medlemsstat.

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
omfatta information och vägledning till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av 
övergångsfonden. Kommissionen ska även 
ge europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparter information och 
tydlig vägledning om hur 
övergångsfonden ska användas. 
Vägledningsåtgärderna kan inbegripa 
inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga 
ekonomiska störningar i en medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska tillhandahålla 
och regelbundet uppdatera information på 
internet, på unionsinstitutionernas alla 
officiella språk, för att förmedla aktuella 
uppgifter om globaliseringsfonden, ge 
vägledning för ansökningsförfarandet samt 
informera om godkända och avslagna 
ansökningar och om Europaparlamentets 
och rådets roll i budgetförfarandet.

2. Kommissionen ska tillhandahålla 
och regelbundet uppdatera information på 
internet, på unionsinstitutionernas alla 
officiella språk, för att förmedla aktuella 
uppgifter om övergångsfonden, ge 
vägledning för ansökningsförfarandet samt 
informera om godkända och avslagna 
ansökningar och om Europaparlamentets 
och rådets roll i budgetförfarandet.

Or. fr
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
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.

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

Or. fr

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, på grundval av 
den bedömning som ska göras i enlighet 
med artikel 9 och med särskilt beaktande 
av antalet berörda stödmottagare, de 
föreslagna åtgärderna och de beräknade 
kostnaderna, så snart som möjligt
utvärdera och föreslå det stödbelopp från 
globaliseringsfonden som eventuellt kan 
beviljas inom ramen för de tillgängliga 
resurserna.

1. Kommissionen ska, på grundval av 
den bedömning som ska göras i enlighet 
med artikel 9 och med särskilt beaktande 
av antalet berörda stödmottagare, de 
föreslagna åtgärderna och de beräknade 
kostnaderna, inom den tidsfrist som 
fastställs i artikel 9.4, utvärdera och 
föreslå det stödbelopp från 
övergångsfonden som eventuellt kan 
beviljas inom ramen för de tillgängliga 
resurserna.

Or. fr

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen på grundval av 
den bedömning som ska göras i enlighet 
med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren 
för ekonomiskt stöd enligt denna 
förordning inte är uppfyllda, ska den 
ansökande medlemsstaten omedelbart 
underrättas om detta.

4. Om kommissionen på grundval av 
den bedömning som ska göras i enlighet
med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren 
för ekonomiskt stöd enligt denna 
förordning inte är uppfyllda, ska den 
ansökande medlemsstaten, liksom varje 
annan part som berörs av 
övergångsfonden, däribland 
Europaparlamentet, omedelbart 
underrättas om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utgifterna ska berättiga till 
ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden
från och med den dag som anges i ansökan 
enligt artikel 9.5 j då den berörda 
medlemsstaten börjar eller ska börja 
tillhandahålla de individanpassade 
tjänsterna till de berörda stödmottagarna 
eller då administrativa utgifter uppstår för 

1. Utgifterna ska berättiga till 
ekonomiskt stöd från övergångsfonden
från och med den dag som anges i ansökan 
enligt artikel 9.5 j då den berörda 
medlemsstaten börjar eller ska börja 
tillhandahålla de individanpassade 
tjänsterna till de berörda stödmottagarna 
eller då administrativa utgifter uppstår för 
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genomförandet av globaliseringsfonden i 
enlighet med artikel 8.1 och 8.4.

genomförandet av övergångsfonden i 
enlighet med artikel 8.1 och 8.4.

Or. fr

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genomförandeperioden börjar löpa 
från och med den dag som anges i ansökan 
enligt artikel 9.5 j då den berörda 
medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
stödmottagarna och börjar vidta de åtgärder 
för att genomföra globaliseringsfonden
som anges i artikel 8, och den slutar 24 
månader efter den dag då beslutet om 
ekonomiskt stöd träder i kraft.

3. Genomförandeperioden börjar löpa 
från och med den dag som anges i ansökan 
enligt artikel 9.5 j då den berörda 
medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
stödmottagarna och börjar vidta de åtgärder 
för att genomföra övergångsfonden som 
anges i artikel 8, och den slutar 24 månader 
efter den dag då beslutet om ekonomiskt 
stöd träder i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en stödmottagare blir antagen 
till en utbildning eller kurs som varar i 
minst två år ska utgifterna för en sådan 
utbildning eller kurs berättiga till 
medfinansiering från globaliseringsfonden
fram till den dag då den slutrapport som 
avses i artikel 20.1 ska lämnas in, under 
förutsättning att de berörda utgifterna har 
uppstått före den dagen.

4. Om en stödmottagare blir antagen 
till en utbildning eller kurs som varar i 
minst två år ska utgifterna för en sådan 
utbildning eller kurs berättiga till 
medfinansiering från övergångsfonden
fram till den dag då den slutrapport som 
avses i artikel 20.1 ska lämnas in, under 
förutsättning att de berörda utgifterna har 
uppstått före den dagen.

Or. fr
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen har fastställt att 
villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd 
från globaliseringsfonden är uppfyllda ska 
den lägga fram en begäran om överföring 
till de relevanta budgetrubrikerna i enlighet 
med artikel 31 i budgetförordningen.

1. Om kommissionen har fastställt att 
villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd 
från övergångsfonden är uppfyllda ska den 
lägga fram en begäran om överföring till de 
relevanta budgetrubrikerna i enlighet med 
artikel 31 i budgetförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 78

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 under de sex 
månader som följer på
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.

Or. fr

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast sex månader efter det att 
kommissionen har fått alla de uppgifter 
som krävs enligt punkt 1 ska stödärendet 
avslutas genom att kommissionen 
fastställer det slutliga stödbeloppet från 
globaliseringsfonden och det belopp den 
berörda medlemsstaten eventuellt ska 
betala i enlighet med artikel 24. 
Stödärendet ska avslutas under 
förutsättning att den långsiktigare 
resultatindikatorn har tillhandhållits i 
enlighet med punkt 2.

3. Senast sex månader efter det att
kommissionen har fått alla de uppgifter 
som krävs enligt punkt 1 ska stödärendet 
avslutas genom att kommissionen 
fastställer det slutliga stödbeloppet från 
övergångsfonden och det belopp den 
berörda medlemsstaten eventuellt ska 
betala i enlighet med artikel 24. 
Stödärendet ska avslutas under 
förutsättning att den långsiktigare 
resultatindikatorn har tillhandhållits i 
enlighet med punkt 2.

Or. fr

Ändringsförslag 80

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 

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 
övergångsfonden 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 
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att de inte varit stödberättigande. att de inte varit stödberättigande.

Or. fr

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
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 övergångsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en effektiv 
bedömning av globaliseringsfondens
framsteg när det gäller att uppnå målen, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
med avseende på att ändra bilagan för att 
se över eller komplettera indikatorerna där 
så krävs och för att komplettera denna 
förordning med bestämmelser om 
inrättandet av en ram för övervakning och 
utvärdering.

4. För att säkerställa en effektiv 
bedömning av övergångsfondens framsteg 
när det gäller att uppnå målen, ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
med avseende på att ändra bilagan för att 
se över eller komplettera indikatorerna där 
så krävs och för att komplettera denna 
förordning med bestämmelser om 
inrättandet av en ram för övervakning och 
utvärdering.

Or. fr

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar 
kommissionens ansvar för genomförandet 
av unionens allmänna budget ska 
medlemsstaterna ansvara för förvaltningen 
av de åtgärder som får stöd genom 
globaliseringsfonden och för den 
finansiella kontrollen av åtgärderna. De ska 
därför göra följande:

1. Utan att det påverkar 
kommissionens ansvar för genomförandet 
av unionens allmänna budget ska 
medlemsstaterna ansvara för förvaltningen 
av de åtgärder som får stöd genom 
övergångsfonden och för den finansiella 
kontrollen av åtgärderna. De ska därför 
göra följande:

Or. fr

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av artikel [63.3?] i 
budgetförordningen ska medlemsstaterna 
identifiera de organ som ska ansvara för 
förvaltning och kontroll av de åtgärder som 
får stöd genom globaliseringsfonden. 
Dessa organ ska tillhandahålla 
kommissionen de uppgifter om 
genomförandet av det ekonomiska stödet 
som avses i artikel [63.5, 63.6 och 63.7?] i 
budgetförordningen när de lämnar in den 
slutrapport som avses i artikel 20.1 i den 
här förordningen.

Vid tillämpningen av artikel [63.3?] i 
budgetförordningen ska medlemsstaterna 
identifiera de organ som ska ansvara för 
förvaltning och kontroll av de åtgärder som 
får stöd genom övergångsfonden. Dessa 
organ ska tillhandahålla kommissionen de 
uppgifter om genomförandet av det 
ekonomiska stödet som avses i artikel 
[63.5, 63.6 och 63.7?] i 
budgetförordningen när de lämnar in den 
slutrapport som avses i artikel 20.1 i den 
här förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar revisionsrättens 
befogenheter eller medlemsstatens 

Utan att det påverkar revisionsrättens 
befogenheter eller medlemsstatens 
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kontroller i enlighet med nationella lagar 
och andra författningar, får kommissionens 
tjänstemän eller andra företrädare för 
kommissionen med minst en arbetsdags 
varsel genomföra kontroller på plats, även 
stickprovskontroller, av de åtgärder som 
finansieras genom globaliseringsfonden. 
Kommissionen ska underrätta den 
ansökande medlemsstaten om detta för att 
få all hjälp som behövs. Tjänstemän eller 
andra företrädare för den berörda 
medlemsstaten får delta i dessa kontroller.

kontroller i enlighet med nationella lagar 
och andra författningar, får kommissionens 
tjänstemän eller andra företrädare för 
kommissionen med minst en arbetsdags 
varsel genomföra kontroller på plats, även 
stickprovskontroller, av de åtgärder som 
finansieras genom övergångsfonden. 
Kommissionen ska underrätta den 
ansökande medlemsstaten om detta för att 
få all hjälp som behövs. Tjänstemän eller 
andra företrädare för den berörda 
medlemsstaten får delta i dessa kontroller.

Or. fr

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
alla verifikationer för utgifter som uppstått 
hålls tillgängliga för kommissionen och 
revisionsrätten under tre år efter det att 
stödärendet har avslutats.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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