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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ba (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 ba. Jitlob li dawn il-fondi fl-ebda każ 

ma jintużaw biex jikkumpensaw il-

ħlasijiet minħabba s-sensji, il-kumpens 

minħabba l-għeluq ta' impriża jew 

kwalunkwe sussidju jew għotja li traħħas 

l-ispejjeż ta' kuntratt ta' impjieg ġdid.  

Dawn il-fondi għandhom ikopru biss 

għajnuna ekonomika u t-taħriġ għall-

perjodu ta' tranżizzjoni lejn impjieg ġdid 

jew il-ħolqien ta' proġetti ġodda ta' 

impriżi kooperattivi, allinjati, jekk ikun 

possibbli, ma' strateġiji ġodda tal-

investiment; 

Or. es 
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Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi l-Parlament Ewropew evidenza 

b'mod ripetut il-ħtieġa li jittejbu l-valur 

miżjud, l-effiċjenza u l-impjegabbiltà 

tal-benefiċjarji tal-FEG bħala strument 

ta' appoġġ min-naħa tal-Unjoni lill-

ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja; 

E. billi l-Parlament Ewropew evidenza 

b'mod ripetut il-ħtieġa li jittejbu l-

valur miżjud, l-effiċjenza u l-

impjegabbiltà tal-benefiċjarji tal-FEG 

bħala strument ta' appoġġ min-naħa 

tal-Unjoni lill-ħaddiema li jkunu 

ngħataw is-sensja; dan jinkludi t-

taħriġ professjonali tal-ħaddiema 

milquta, l-għoti ta' għodod għal 

żvilupp vokazzjonali aqwa, l-azzjoni 

għall-promozzjoni tal-bilanċ bejn ix-

xogħol u l-ħajja u l-indokrar tal-

persuni dipendenti, u l-azzjoni għall-

promozzjoni tal-intraprenditorija 

permezz ta' impriżi kooperattivi 

indirizzati għal ħaddiema li ngħataw 

is-sensja; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3 bis. Jitlob lill-Kummissjoni biex, 

apparti li tiffaċilita l-informazzjoni dwar 

il-FEG u l-aċċess għalih, talloka riżorsi 

biex tevalwa u tikkontrolla l-użu ta' dawn 

il-fondi, u tiżgura li l-iskop u r-riżultati 

tagħhom ikunu ottimali u koerenti mal-

objettivi favur il-ħaddiema u l-impjieg; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3 ter.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li wara 

perjodu twil ta' implimentazzjoni tal-FEG 

għad mhemmx miżuri addizzjonali biex 

jiġu evitati r-rilokazzjoni u r-ristrutturar 

tal-impjiegi industrijali; jieħu nota li l-

FEG minnu nnifsu mhux biżżejjed biex 

jindirizza din il-problema gravi tal-

ekonomija Ewropea; iħeġġeġ li tiġi 

żviluppata strateġija industrijali u tal-

investiment ġdida għall-Ewropa sabiex l-

impjiegi jinżammu u jsiru aktar stabbli u 

kkwalifikati; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 9 bis. Jitlob li jiġi stabbilit bħala mudell 

is-segwitu tar-riżultati ekonomiċi tal-

impriżi li jimmotivaw l-attivazzjoni tal-

FEG; ir-rapporti jikkostitwixxu 

diżapprovazzjoni pubblika meta dawn il-

kumpaniji jwettqu operazzjonijiet ta' 

rilokazzjoni li fihom is-sensji jingħataw 

f'post biex jinħolqu impjiegi f'post ieħor, 

meta tul il-katina kollha tal-valur ikunu 

qed jiġu ġġenerati profitti operattivi; l-

għajnuna lill-ħaddiema m'għandhiex tiġi 

interrotta f'dan il-każ. Pero, dan ir-

rapport pubbliku jista' jintuża għad-

detriment ta' min iħaddem u tal-impriżi 

kkonċernati, bl-għan li tiġi miċħuda 

kwalunkwe attività kuntrattwali 

addizzjonali mal-istituzzjonijiet tal-

Unjoni;  

Or. es 

 

 


