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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I sina resolutioner av den 14 mars 
2018 och den 30 maj 2018 om den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 
betonade Europaparlamentet betydelsen 
av horisontella principer som bör ligga till 
grund för den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och alla därtill relaterade 
unionspolitikområden. 
Europaparlamentet bekräftade i detta 
sammanhang sin ståndpunkt att unionen 
bör infria sitt löfte om att vara en 
föregångare i genomförandet av FN:s mål 
för hållbar utveckling, och beklagade 
djupt avsaknaden av ett tydligt och synligt 
åtagande i denna riktning i de förslag som 
rör den fleråriga budgetramen. 
Europaparlamentet begärde därför att 
målen för hållbar utveckling skulle 
integreras i unionens samtliga 
politikområden och initiativ i nästa 
fleråriga budgetram. Parlamentet 
betonade vidare att det är av avgörande 
betydelse att eliminera diskriminering för 
att unionen ska kunna fullgöra sina 
åtaganden för ett inkluderande Europa, 
och begärde därför att ett 
jämställdhetsperspektiv och åtaganden för 
jämställdhet skulle införlivas i unionens 
samtliga politikområden och initiativ i 
nästa fleråriga budgetram. 
Europaparlamentet betonade i sin 
ståndpunkt att de klimatrelaterade 
horisontella utgifterna i enlighet med 
Parisavtalet bör ökas avsevärt i 
förhållande till den nuvarande fleråriga 
budgetramen, och så snart som möjligt, 
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men senast 2027, utgöra 30 %.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I sin resolution av den 30 maj 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och egna medel bekräftade 
Europaparlamentet sin bestämda 
ståndpunkt i fråga om den anslagsnivå 
som behövs för viktiga 
unionspolitikområden i den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 för att 
uppdragen och målen för dessa 
politikområden ska kunna uppfyllas. 
Parlamentet betonade i synnerhet att den 
särskilda finansieringen för små och 
medelstora företag och för bekämpning av 
ungdomsarbetslösheten i den fleråriga 
budgetramen måste fördubblas, och 
välkomnade flera förslag som förbättrar 
de nuvarande bestämmelserna, inte minst 
de ökade anslagen till särskilda 
instrument. Parlamentet meddelade även 
sin avsikt att vid behov förhandla om 
ytterligare förbättringar.

Ändringsförslag 3

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 

(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, inbegripet 
ägare/chefer i mikroföretag och små 
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mottagare för stöd från 
globaliseringsfonden.

företag, bör därför i den här förordningen 
betraktas som potentiella mottagare för 
stöd från globaliseringsfonden.

Ändringsförslag 4

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 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. Det är viktigt att 
medlemsstaterna och kommissionen har 
ett nära samarbete för att hålla 
tidsfristerna för bedömningen av 
ansökningar om ekonomiskt stöd från 
globaliseringsfonden, enligt definitionen i 
denna förordning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att täcka behov som uppstår, 
särskilt under årets första månader då 
möjligheterna till överföring från andra 
budgetrubriker är särskilt begränsade, bör 
ett lämpligt antal 
betalningsbemyndiganden göras 
tillgängliga för globaliseringsfondens 
budgetrubrik vid det årliga 
budgetförfarandet.

Ändringsförslag 6
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Detta program kommer att bidra till 
att integrera klimatåtgärder i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen under perioden för 
den fleråriga budgetramen 2021–2027 
och ett årligt mål på 30 % så snart som 
möjligt, men senast 2027, 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.

Motivering

Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga 
budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 
2020 (2017/2052(INI)) ett mål som ska uppnås så snart som möjligt, men senast 2027, om att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen.

Ändringsförslag 7

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

Ändringsförslag 8
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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. Det särskilda målet för 
globaliseringsfonden är att ge stöd till 
återinträde på arbetsmarknaden 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.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

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 
globaliseringsfonden ska begränsas till vad 
som är nödvändigt för att visa solidaritet 
med de berörda stödmottagarna och
tillhandahålla dem 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.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska framhålla att 
finansieringen kommer från unionen och 
säkerställa dess synlighet genom att 

Medlemsstaterna ska framhålla att 
finansieringen kommer från unionen och 
säkerställa dess synlighet genom att 
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tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland stödmottagare, lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, medier och allmänheten.

tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland stödmottagare, lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, medier och allmänheten.
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
mervärdet för unionen av finansieringen 
lyfts fram, och ska bidra till 
kommissionens insatser för 
uppgiftsinsamling för att öka insynen i 
budgetförvaltningen.

Ändringsförslag 11

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 ett användarvänligt sätt och på 
unionsinstitutionernas alla officiella språk, 
för att förmedla aktuella uppgifter och 
genomförandedata om 
globaliseringsfonden sedan den 
grundades, ge vägledning för 
ansökningsförfarandet samt informera om 
godkända och avslagna ansökningar och 
om Europaparlamentets och rådets roll i 
budgetförfarandet.

Ändringsförslag 12

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 globaliseringsfonden är uppfyllda ska 
den lägga fram ett förslag om att fonden 
bör utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av 
globaliseringsfonden ska fattas 
gemensamt av Europaparlamentet och 
rådet inom en månad från det att förslaget 
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lämnats till Europaparlamentet och till 
rådet. Rådet ska besluta med kvalificerad 
majoritet och Europaparlamentet med en 
majoritet av sina ledamöter och tre 
femtedelar av de avgivna rösterna.

Samtidigt med förslaget till beslut om 
utnyttjande av globaliseringsfonden ska 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag
om överföring till de relevanta 
budgetrubrikerna. Vid eventuell oenighet 
ska ett trepartsförfarande inledas.

Överföringar som avser 
globaliseringsfonden ska göras i enlighet 
med artikel 31 i budgetförordningen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om överföring ska 
åtföljas av en sammanfattning av 
granskningen av huruvida ansökan är 
stödberättigande.

utgår

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta ett beslut 
om ekonomiskt stöd i form av en 
genomförandeakt som ska träda i kraft den 
dag då kommissionen underrättas om att 
Europaparlamentet och rådet har godkänt 
överföringen. Beslutet ska utgöra ett 
finansieringsbeslut i den mening som 
avses i artikel 110 i budgetförordningen.

3. Kommissionen ska anta ett beslut 
om ekonomiskt stöd i form av en 
genomförandeakt som ska träda i kraft den 
dag då Europaparlamentet och rådet antar 
beslutet om utnyttjande av 
globaliseringsfonden.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett förslag till beslut om 
utnyttjande av globaliseringsfonden enligt 
punkt 1 ska innehålla

(a) den bedömning som gjorts i 
enlighet med artikel 9.4 samt en 
sammanfattning av de uppgifter som 
ligger till grund för bedömningen,

(b) underlag som styrker att villkoren i 
artiklarna 5 och 10 är uppfyllda, och

(c) de skäl som motiverar de 
föreslagna beloppen.
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