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Den 2 maj 2018 presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till EU:s
fleråriga budgetram för åren 2021–2027 som sedan kompletterats med en
rad sektorsspecifika förslag. Den 30 maj 2018 lade kommissionen fram ett
förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter (COM(2018) 380 final).
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast
den 12 september 2018. Eftersom behandlingen av förslagen redan
påbörjats är det dock önskvärt om synpunkter lämnas så snart som möjligt.
Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till
a.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer A2018/01301/A och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget eller materialet
i förslaget. Remissinstanserna ombeds vänligen att tydligt ange vilken artikel
eller skäl som eventuella synpunkter avser.
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Förordningsförslaget finns tillgängligt på https://eur-lex.europa.eu.

Cecilia Ragnarsson
T.f. enhetschef
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