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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-globalizzazzjoni u l-bidla 
teknoloġika aktarx se jkomplu jżidu l-
interkonnettività u l-interdipendenza tal-
ekonomiji tad-dinja. Ir-riallokazzjoni tax-
xogħol hija parti integrali u inevitabbli ta' 
tali bidla ekonomika. Jekk il-benefiċċji tal-
bidla jitqassmu b'mod ġust, l-għoti ta' 
assistenza lil ħaddiema spostati u lil dawk 
mhedda bl-ispostament huwa ta' 
importanza kbira. Il-"Qafas tal-Kwalità tal-
UE għall-antiċipazzjoni tal-bidla u r-
ristrutturar"22, huwa l-istrument ta' politika 
tal-UE li jistabbilixxi l-qafas tal-aħjar 
prattiki biex jiġi antiċipat u indirizzat ir-
ristrutturar korporattiv. Dan joffri qafas 
komprensiv dwar kif l-isfidi ta' 
aġġustament ekonomiku u ta' ristrutturar u 
l-impatt soċjali u l-impatt fuq l-impjieg 
tagħhom jenħtieġ li jiġu indirizzati b'mezzi 
ta' politika adegwati. Dan jistieden ukoll 
lill-Istati Membri jużaw finanzjament tal-
UE u nazzjonali b'tali mod li jiżguraw li l-
impatt soċjali tar-ristrutturar, speċjalment l-
effetti negattivi fuq l-impjieg, ikunu jistgħu 
jittaffew b'mod aktar effettiv. L-istrumenti 
ewlenin tal-Unjoni li jassistu lill-ħaddiema 
affettwati huma l-Fond Soċjali Ewropew 
Plus (FSE+), li huwa maħsub biex joffri 
assistenza b'mod antiċipatorju, u l-FEG li 
huwa maħsub biex joffri assistenza fil-każ 
ta' avvenimenti ta' ristrutturar kbar mhux 
mistennija b'mod reattiv.

(8) Il-globalizzazzjoni u l-bidla 
teknoloġika aktarx se jkomplu jżidu l-
interkonnettività u l-interdipendenza tal-
ekonomiji tad-dinja. Ir-riallokazzjoni tax-
xogħol hija parti integrali ta' tali bidla 
ekonomika. Jekk il-benefiċċji tal-bidla 
jitqassmu b'mod ġust, l-għoti ta' assistenza 
lil ħaddiema spostati u lil dawk mhedda bl-
ispostament jew bil-waqfien ta' attività
huwa ta' importanza kbira. Il-"Qafas tal-
Kwalità tal-UE għall-antiċipazzjoni tal-
bidla u r-ristrutturar"22, huwa l-istrument ta' 
politika tal-UE li jistabbilixxi l-qafas tal-
aħjar prattiki biex jiġi antiċipat u indirizzat 
ir-ristrutturar korporattiv. Dan joffri qafas 
komprensiv dwar kif l-isfidi ta' 
aġġustament ekonomiku u ta' ristrutturar u 
l-impatt soċjali u l-impatt fuq l-impjieg 
tagħhom jenħtieġ li jiġu indirizzati b'mezzi 
ta' politika adegwati. Mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltajiet 
soċjali tal-komunità tan-negozju, dan 
jistieden ukoll lill-Istati Membri jużaw 
finanzjament tal-UE u nazzjonali b'tali mod 
li jiżguraw li l-impatt soċjali tar-
ristrutturar, speċjalment l-effetti negattivi 
fuq l-impjieg, ikunu jistgħu jittaffew b'mod 
aktar effettiv. L-istrumenti ewlenin tal-
Unjoni li jassistu lill-ħaddiema affettwati 
huma l-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+), li huwa maħsub biex joffri 
assistenza b'mod antiċipatorju, u l-FEG li 
huwa maħsub biex joffri assistenza fil-każ 
ta' avvenimenti ta' ristrutturar kbar mhux 
mistennija b'mod reattiv.

_________________ _________________
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22 KOMUNIKAZZJONI MILL-
KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT 
EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-
KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI 
EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-
REĠJUNI dwar Qafas tal-Kwalità tal-UE 
għall-antiċipazzjoni tal-bidla u r-
ristrutturar, (COM(2013)882 final, 
13.12.2013)

22 KOMUNIKAZZJONI MILL-
KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT 
EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-
KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI 
EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-
REĠJUNI dwar Qafas tal-Kwalità tal-UE 
għall-antiċipazzjoni tal-bidla u r-
ristrutturar, (COM(2013)882 final, 
13.12.2013)

Ġustifikazzjoni

Wara r-riżoluzzjoni tal-PE (P8_TA(2018)0363), il-FEG ikkontribwixxa għall-proġett ta' pjan 
soċjali għas-sensji tal-impjegati tal-banek fin-Netherlands. Hija ħaġa stramba li l-banek ma 
kkontribwewx għal dan, peress li hemm rwol riżervat għan-negozji nfushom. Għalkemm il-
banek fin-Netherlands għamlu biljuni ta' profitti, huma ma kkontribwewx għal pjan soċjali 
għall-impjegati bankarji li ngħataw is-sensja.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kummissjoni wettqet 
evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-FEG 
biex tivvaluta kif u kemm il-FEG jilħaq l-
objettivi tiegħu. Il-FEG wera li huwa 
effettiv, u jilħaq rata ta' riintegrazzjoni 
ogħla ta' ħaddiema spostati milli fil-perjodu 
ta' programmar preċedenti. L-evalwazzjoni 
sabet ukoll li l-FEG iġġenera valur miżjud 
Ewropew. Dan huwa partikolarment minnu 
fit-termini tal-effetti tal-volum tiegħu, li 
jfisser li l-assistenza mill-FEG mhux biss 
iżid in-numru u l-varjetà ta' servizzi offruti, 
iżda anki l-livell ta' intensità tagħhom. 
Barra minn hekk, interventi tal-FEG 
ikollhom viżibbiltà għolja u juru l-valur 
miżjud tal-UE tal-intervent direttament lill-
pubbliku ġenerali. Madankollu, ġew 
identifikati diversi sfidi. Min-naħa l-
waħda, il-proċedura tal-mobilizzazzjoni 
ġiet meqjusa bħala twila wisq. Barra minn 
hekk, ħafna Stati Membri rrappurtaw 
problemi biex jiġbru l-analiżi estensiva tal-

(12) Il-Kummissjoni wettqet 
evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-FEG 
biex tivvaluta kif u kemm il-FEG jilħaq l-
objettivi tiegħu. Il-FEG wera li huwa 
effettiv, u jilħaq rata ta' riintegrazzjoni 
ogħla ta' ħaddiema spostati milli fil-perjodu 
ta' programmar preċedenti. L-evalwazzjoni 
sabet ukoll li l-FEG iġġenera valur miżjud 
tal-UE. Dan huwa partikolarment minnu 
fit-termini tal-effetti tal-volum tiegħu, li 
jfisser li l-assistenza mill-FEG mhux biss 
iżid in-numru u l-varjetà ta' servizzi offruti, 
iżda anki l-livell ta' intensità tagħhom. 
Barra minn hekk, interventi tal-FEG 
ikollhom viżibbiltà għolja u juru l-valur 
miżjud tal-UE tal-intervent direttament lill-
pubbliku ġenerali. Madankollu, ġew 
identifikati diversi sfidi. L-ewwel nett, 
għandu jkun ċar li rigward l-iżvilupp ta' 
pjanijiet soċjali mmirati lejn ir-
riintegrazzjoni tal-ħaddiema kkonċernati 
fis-suq tax-xogħol, in-negozji kkonċernati 
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kuntest li fih seħħ l-avveniment li wassal 
għas-sensji. Ir-raġuni prinċipali li żżomm 
lill-Istati Membri li kieku kien ikollhom 
każ potenzjali tal-FEG milli japplikaw 
huma problemi finanzjarji u ta' kapaċità 
istituzzjonali. Minn banda, dan jista' jkun 
biss nuqqas ta' ħaddiema; bħalissa l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu għal assistenza 
teknika biss jekk dawn jimplimentaw każ 
tal-FEG. Billi s-sensji jistgħu jseħħu bla 
mistenni, ikun importanti li l-Istati Membri 
jkunu lesti biex jirreaġixxu immedjatament 
u jkunu jistgħu jissottomettu applikazzjoni 
mingħajr ebda dewmien. Barra minn 
hekk, f'ċerti Stati Membri, jidher li 
jenħtieġu sforzi iktar pronfondi għat-
tisħiħ tal-kapaċitajiet istituzzjonali biex 
tiġi żgurata implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-każijiet tal-FEG. Il-limitu ta' 
500 impjieg spostat kien ġie kkritikat bħala 
għoli wisq, speċjalment f'reġjuni inqas 
popolati26.

u l-Istati Membri għandhom ir-
responsabbiltà primarja. Il-FEG jista' biss 
iwettaq rwol komplementari u għandu 
jikkonċentra fuq dawk ir-reġjuni, fejn la 
n-negozji kkonċernati, u lanqas l-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali ma 
għandhom ir-riżorsi biex jipprovdi l-
miżuri meħtieġa. Barra minn hekk, kien 
hemm dubji dwar il-valur miżjud tal-UE 
f'dawk il-każijiet, fejn kumpanija l-ewwel 
tirċievi sussidji nazzjonali u tal-Unjoni 
(pereżempju, għall-attivitajiet tagħha fil-
qasam tal-innovazzjoni), imbagħad 
tiddeċiedi li tirriloka stabbiliment bi skop 
ta' qligħ lejn Stat Membru ieħor jew 
saħansitra lejn pajjiżi terzi, mingħajr ma 
terfa' r-responsabbiltà tagħha għall-
finanzjament tar-riintegrazzjoni tal-
ħaddiema affettwati mill-għeluq tal-
istabbiliment tagħha, u minflok, 
speċjalment f'każijiet ta' rilokazzjoni fl-
Unjoni, tista' għal darb'oħra tibbenefika 
minn sussidji tal-Unjoni fil-post il-ġdid. 
Barra minn hekk, il-proċedura tal-
mobilizzazzjoni ġiet meqjusa bħala twila 
wisq. Ħafna Stati Membri rrappurtaw 
problemi biex jiġbru l-analiżi estensiva tal-
kuntest li fih seħħ l-avveniment li wassal 
għas-sensji. Ir-raġuni prinċipali li żżomm 
lill-Istati Membri li kieku kien ikollhom 
każ potenzjali tal-FEG milli japplikaw 
huma problemi finanzjarji u ta' kapaċità 
istituzzjonali. Billi s-sensji jistgħu jseħħu 
bla mistenni, ikun importanti li l-Istati 
Membri jkunu lesti biex jirreaġixxu 
immedjatament u jkunu jistgħu 
jissottomettu applikazzjoni mingħajr ebda 
dewmien. Il-limitu ta' 500 impjieg spostat 
kien ġie kkritikat bħala għoli wisq, 
speċjalment f'reġjuni inqas popolati26.

_________________ _________________

26 COM (2018) 297 final u 
SWD (2018) 192 final li jakkumpanjah.

26 COM (2018) 297 final u 
SWD (2018) 192 final li jakkumpanjah.

Ġustifikazzjoni

- Il-FEG għandu funzjoni ta' koeżjoni, li tfisser li kontribuzzjoni mill-fond trid tmur għar-
reġjuni l-aktar foqra u l-aktar affettwati. - Ta' spiss jiġri li n-negozji jirċievu s-sussidji tliet 
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darbiet: darba bħala negozju, it-tieni darba, meta jagħlqu negozju li jagħmel il-qligħ, kif 
ukoll meta jkun hemm risistemazzjoni xi mkien ieħor fl-UE.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex tintwera s-solidarjetà tal-
Unjoni mal-ħaddiema spostati u mal-
persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività 
tagħhom tkun waqfet, jenħtieġ li r-rata ta' 
kofinanzjament tal-ispiża tal-pakkett ta' 
servizzi personalizzati u l-
implimentazzjoni tiegħu tkun daqs dik tal-
FSE+ fl-Istat Membru rispettiv 
ikkonċernat.

(15) Sabiex tintwera s-solidarjetà tal-
Unjoni mal-ħaddiema spostati u mal-
persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività 
tagħhom tkun waqfet, jenħtieġ li r-rata ta' 
kofinanzjament tal-ispiża tal-pakkett ta' 
servizzi personalizzati u l-
implimentazzjoni tiegħu tkun 70 % tat-
total tal-istimi tal-kostijiet.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-ħaddiema spostati u l-persuni li 
jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom 
tkun waqfet jenħtiep li jkollhom aċċess 
ugwali għall-FEG, ikun xi jkun it-tip ta' 
kuntratt ta' impjieg jew relazzjoni ta' 
impjieg tagħhom. Għalhekk, ħaddiema 
spostati kif ukoll il-persuni li jaħdmu għal 
rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet 
jenħtieġ li jitqiesu bħala benefiċjarji tal-
FEG possibbli għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament.

(18) Il-ħaddiema spostati u l-persuni li 
jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom 
tkun waqfet jenħtieġ li jkollhom aċċess 
ugwali għall-FEG, ikun xi jkun it-tip ta' 
kuntratt ta' impjieg jew relazzjoni ta' 
impjieg tagħhom. Għalhekk, ħaddiema 
spostati, kemm jekk ikollhom kuntratt 
b'terminu fiss jew kuntratt permanenti, 
jew ħaddiema temporanji, kif ukoll il-
persuni li jaħdmu għal rashom – inklużi s-
sidien ta' mikrointrapriżi u ta' intrapriżi 
żgħar – li l-attività tagħhom tkun waqfet 
jenħtieġ li jitqiesu bħala benefiċjarji 
possibbli tal-FEG għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 5
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
mill-FEG jenħtieġ li jiffokaw 
prinċipalment fuq miżuri attivi tas-suq tax-
xogħol immirati lejn ir-riintegrazzjoni 
rapida tal-benefiċjarji f'impjieg sostenibbli, 
fis-settur tal-attività inizjali tagħhom jew 
barra minnu. Jenħtieġ li l-miżuri jirriflettu 
l-ħtiġijiet mistennija fis-suq tax-xogħol 
lokali jew reġjonali. Madankollu, kull meta 
jkun rilevanti, jenħtieġ li tkun appoġġata 
wkoll il-mobbiltà tal-ħaddiema spostati 
biex isibu impjieg ġdid xi mkien ieħor. 
Jenħtieġ li ssir enfasi partikolari fuq id-
disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 
diġitali. L-inklużjoni ta' allowances ta' flus 
f'pakkett ikkoordinat ta' servizzi 
personalizzati jenħtieġ li tkun ristretta. Il-
kumpaniji jistgħu jiġu mħeġġa biex 
jipparteċipaw fil-kofinanzjament 
nazzjonali għall-miżuri li huma appoġġati 
mill-FEG.

(19) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
mill-FEG jenħtieġ li jkunu mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà soċjali 
tan-negozji kkonċernati u jenħtieġ li 
jiffokaw prinċipalment fuq miżuri attivi 
tas-suq tax-xogħol immirati lejn ir-
riintegrazzjoni rapida tal-benefiċjarji 
f'impjieg sostenibbli, fis-settur tal-attività 
inizjali tagħhom jew barra minnu, iżda 
wkoll immirati lejn il-promozzjoni tal-
ħolqien indipendenti ta' impjiegi permezz 
tal-istabbiliment ta' kooperattivi. Jenħtieġ 
li l-miżuri jirriflettu l-ħtiġijiet mistennija 
fis-suq tax-xogħol lokali jew reġjonali. 
Madankollu, kull meta jkun rilevanti, 
jenħtieġ li tkun appoġġata wkoll il-
mobbiltà tal-ħaddiema spostati biex isibu 
impjieg ġdid xi mkien ieħor. Jenħtieġ li ssir 
enfasi partikolari fuq id-disseminazzjoni 
tal-ħiliet meħtieġa fl-era diġitali. L-
inklużjoni ta' allowances ta' flus f'pakkett 
ikkoordinat ta' servizzi personalizzati 
jenħtieġ li tkun ristretta. Il-kumpaniji 
jenħtieġ li jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw 
fil-kofinanzjament nazzjonali għall-miżuri 
li huma appoġġati mill-FEG.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fil-perjodu bejn Marzu 2007 u 
Marzu 2017, il-Kummissjoni rċeviet 
148 applikazzjoni għal kofinanzjament 
mill-FEG minn 21 Stat Membru, għal 
total ta' kważi EUR 600 miljun biex jiġu 
megħjuna 138 888 ħaddiem spostat u 
2 944 persuna barra mill-edukazzjoni, 
impjieg jew taħriġ (NEET).
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Fil-perjodu bejn l-2007 u l-2017, 
seba' Stati Membri ma użawx l-appoġġ 
tal-FEG disponibbli. Huwa għalhekk 
neċessarju li jiġu eżaminati l-każijiet 
kollha li fihom l-kapaċità regolatorja u 
amministrattiva jew ostakli ta' tip ieħor 
xekklu l-parteċipazzjoni tal-FEG, u jiġu 
proposti miżuri biex jitneħħew tali ostakli;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex il-benefiċjarji jiġu appoġġati 
b'mod effettiv u rapidu, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jagħmlu ħilithom kollha sabiex 
jissottomettu applikazzjonijiet kompluti 
għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG. 
F'każ li l-Kummissjoni titlob aktar 
informazzjoni għall-valutazzjoni ta' 
applikazzjoni, jenħtieġ li l-għoti tal-
informazzjoni addizzjonali jkun limitat fiż-
żmien.

(22) Biex il-benefiċjarji jiġu appoġġati 
b'mod effettiv u rapidu, huwa importanti li 
l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni tkun mill-aħjar biex jiġu 
rispettati l-iskadenzi għall-eżami tal-
applikazzjoni għal kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-FEG. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jagħmlu ħilithom kollha sabiex 
jissottomettu applikazzjonijiet kompluti 
għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG. 
F'każ li l-Kummissjoni titlob aktar 
informazzjoni għall-valutazzjoni ta' 
applikazzjoni, jenħtieġ li l-għoti tal-
informazzjoni addizzjonali jkun limitat fiż-
żmien.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) F'konformità mal-prinċipju ta' (24) F'konformità mal-prinċipju ta' 
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ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FEG ma 
jissostitwixxux il-miżuri ta' appoġġ li huma 
disponibbli għall-benefiċjarji fi ħdan il-
fondi tal-Unjoni jew politiki jew 
programmi oħra tal-Unjoni iżda fejn hu 
possibbli jenħtieġ li 
jikkomplementawhom.

ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FEG ma 
jissostitwixxux iżda jikkomplementaw il-
miżuri ta' appoġġ li n-negozji kkonċernati 
huma rikjesti li jieħdu fil-kuntest ta' pjan 
soċjali, u l-miżuri li l-awtoritajiet 
nazzjonali jew reġjonali jistgħu 
jiffinanzjaw huma stess kif ukoll il-miżuri 
li huma disponibbli għall-benefiċjarji fi 
ħdan il-fondi tal-Unjoni jew politiki jew 
programmi oħra tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn in-negozji l-
ewwel jirċievu sussidji tal-Unjoni għall-
attivitajiet tagħhom, bħal dawk għall-
innovazzjoni, u mbagħad jagħlqu 
stabbilimenti bi skop ta' qligħ. F'dawk il-
każijiet speċjalment, il-kontribuzzjonijiet 
mill-FEG jenħtieġ li jsiru bil-kundizzjoni 
li jkun hemm kofinanzjament min-negozji 
kkonċernati.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jippermettu skrutinju 
politiku mill-Parlament Ewropew u 
monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni 
tar-riżultati miksuba bl-assistenza tal-FEG, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu 
rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-
FEG.

(31) Sabiex jippermettu skrutinju 
politiku mill-Parlament Ewropew u 
monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni 
tar-riżultati miksuba bl-assistenza tal-FEG, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu 
rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-
FEG kull sentejn.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

(37) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
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Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-
Programm se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-Unjoni u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tappoġġa 
l-objettivi tal-klima. Matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-fond, se jiġu 
identifikati azzjonijiet rilevanti, u se jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjoni tiegħu.

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-
Programm se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-Unjoni u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni
tappoġġa l-objettivi tal-klima. Matul it-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-fond, se 
jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u se 
jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjoni tiegħu.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-FEG għandu jikkontribwixxi għal 
distribuzzjoni aħjar tal-benefiċċji tal-
globalizzazzjoni u tal-avvanz teknoloġiku 
billi jgħin lill-ħaddiema spostati jadattaw 
għal bidla strutturali. Bħala tali, l-FEG
għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-prinċipji ddefiniti 
skont il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u jsaħħaħ il-koeżjoni soċjali u 
ekonomika fost ir-reġjuni u l-Istati 
Membri.

Il-FEG għandu jikkontribwixxi għal 
distribuzzjoni aħjar tal-benefiċċji tal-
globalizzazzjoni u tal-avvanz teknoloġiku 
billi jgħin lill-ħaddiema spostati jadattaw 
għal bidla strutturali. Bħala tali, il-FEG
għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-prinċipji ddefiniti 
skont l-Artikolu 151 tat-TFUE, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jsaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u ekonomika fost ir-
reġjuni u l-Istati Membri.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-objettiv speċifiku tal-FEG huwa 
li joffri assistenza f'avvenimenti ta' 
ristrutturar kbar mhux mistennija, 
partikolarment dawk ikkawżati minn sfidi 
relatati mal-globalizzazzjoni, bħal bidliet 
fix-xejriet kummerċjali dinjija, tilwim 
kummerċjali, kriżijiet finanzjarji jew 
ekonomiċi, it-tranżizzjoni għal ekonomija 
b'livell baxx ta' karbonju, jew bħala 
konsegwenza tad-diġitalizzazzjoni jew tal-

2. L-objettiv speċifiku tal-FEG huwa 
li joffri assistenza f'avvenimenti ta' 
ristrutturar kbar mhux mistennija, 
partikolarment dawk ikkawżati minn sfidi 
relatati mal-globalizzazzjoni, bħal bidliet 
fix-xejriet kummerċjali dinjija, tilwim 
kummerċjali, kriżijiet finanzjarji jew 
ekonomiċi, it-tranżizzjoni għal ekonomija 
b'livell baxx ta' karbonju, jew bħala 
konsegwenza tal-bidla teknoloġika. 
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awtomatizzazzjoni. Għandu jkun hemm 
enfasi partikolari fuq miżuri li jgħinu lill-
gruppi l-aktar żvantaġġati.

Għandu jkun hemm enfasi partikolari fuq 
miżuri li jgħinu lill-gruppi l-aktar 
żvantaġġati u fuq l-Istati Membri u r-
reġjuni li ntlaqtu l-aktar u fejn l-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali ma 
jkollhomx riżorsi adegwati biex jieħdu l-
miżuri meħtieġa. L-assistenza mill-FEG 
hija mingħajr preġudizzju għar-
responsabbiltajiet soċjali tal-kumpaniji 
kkonċernati, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-kontribut tagħhom għall-pjanijiet 
soċjali għall-ħaddiema spostati.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "ħaddiem spostat" tfisser ħaddiem li 
l-impjieg tiegħu jintemm qabel iż-żmien 
minħabba l-għoti tas-sensja, jew li l-
kuntratt tiegħu ma jiġġeddidx, minħabba 
raġunijiet ekonomiċi;

(a) "ħaddiem spostat" tfisser ħaddiem li 
l-impjieg tiegħu jintemm qabel iż-żmien 
minħabba l-għoti tas-sensja, jew li l-
kuntratt tiegħu ma jiġġeddidx, minħabba 
avveniment ta' ristrutturar kbir mhux 
mistenni;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "benefiċjarju" tfisser persuna li 
tipparteċipa f'miżuri kofinanzjati tal-FEG.

(c) "benefiċjarju" tfisser persuna li 
tipparteċipa f'miżuri kofinanzjati tal-FEG;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "irregolarità" tfisser kwalunkwe 
ksur tal-liġi applikabbli, li jirriżulta minn 

(d) "irregolarità" tfisser kwalunkwe 
ksur tal-liġi applikabbli, li jirriżulta minn 
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att jew ommissjoni minn operatur 
ekonomiku involut fl-implimentazzjoni tal-
FEG, li għandu, jew li jista' jkollu, l-effett 
li jippreġudika l-baġit tal-Unjoni billi 
jimposta nefqa mhux ġustifikata f'dan il-
baġit.

att jew ommissjoni minn operatur 
ekonomiku involut fl-implimentazzjoni tal-
FEG, li għandu, jew li jista' jkollu, l-effett 
li jippreġudika l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni billi jimposta nefqa mhux 
ġustifikata fil-baġit tal-Unjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-waqfien ta' attività ta' aktar minn 
250 ħaddiem spostat jew persuni li jaħdmu 
għal rashom, fuq perjodu ta' referenza ta' 
sitt xhur, partikolarment fl-SMEs, fejn 
kollha kemm huma joperaw fl-istess settur 
ekonomiku ddefinit fil-livell tad-diviżjoni 
NACE Reviżjoni 2 u li jkun jinsab f'reġjun 
wieħed jew f'żewġ reġjuni kontigwi 
ddefiniti fil-livell NUTS 2 jew f'aktar minn 
żewġ reġjuni kontigwi ddefiniti fil-livell 
NUTS 2 sakemm hemm aktar minn 
250 ħaddiem jew persuni li jaħdmu għal 
rashom milqutin fi tnejn mir-reġjuni 
kombinati;

(b) il-waqfien ta' attività ta' aktar minn 
250 ħaddiem spostat jew persuni li jaħdmu 
għal rashom, fuq perjodu ta' referenza ta' 
sitt xhur, partikolarment fl-SMEs, fejn 
kollha kemm huma joperaw fl-istess settur 
ekonomiku ddefinit fil-livell tad-diviżjoni 
NACE Reviżjoni 2 u li jkun jinsab f'reġjun 
wieħed jew f'żewġ reġjuni kontigwi 
ddefiniti fil-livell NUTS 2 fl-istess Stati 
Membri jew f'dawk ġirien jew f'aktar minn 
żewġ reġjuni kontigwi ddefiniti fil-livell 
NUTS 2 fl-istess Stati Membri jew f'dawk 
ġirien sakemm hemm aktar minn 
250 ħaddiem jew persuni li jaħdmu għal 
rashom milqutin fi tnejn mir-reġjuni 
kombinati;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull meta l-waqfien ta' attività 
tikkonċerna intrapriża bi skop ta' qligħ, il-
kumpanija kkonċernata għandha 
tikkontribwixxi għar-riintegrazzjoni tal-
ħaddiema spostati, preferibbilment fil-
kuntest ta' pjan soċjali. Kwalunkwe 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG 
għandha ssir bil-kundizzjoni ta' tali 
kontribuzzjoni.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investimenti għal impjieg indipendenti, 
il-bidu ta' negozju jew it-teħid ta' kontroll 
mill-impjegati ma għandhomx jaqbżu l-
EUR 20 000 għal kull ħaddiem spostat.

L-investimenti għal impjieg indipendenti, 
il-bidu ta' negozju jew it-teħid ta' kontroll 
mill-impjegati, b'mod partikolari permezz 
tat-twaqqif ta' kooperattivi, ma 
għandhomx jaqbżu l-EUR 20 000 għal kull 
ħaddiem spostat.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tfassil tal-pakkett ikkoordinat ta' servizzi 
personalizzati għandu jantiċipa l-
perspettivi futuri tas-suq tax-xogħol u l-
ħiliet meħtieġa. Il-pakkett ikkoordinat 
għandu jkun kompatibbli mal-bidla lejn 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u 
sostenibbli, u għandu jiffoka wkoll fuq id-
disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 
industrijali diġitali u jqis id-domanda fis-
suq tax-xogħol lokali.

It-tfassil tal-pakkett ikkoordinat ta' servizzi 
personalizzati għandu jantiċipa l-
perspettivi futuri tas-suq tax-xogħol u l-
ħiliet meħtieġa. Il-pakkett ikkoordinat 
għandu jkun kompatibbli mal-bidla lejn 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u 
sostenibbli, u għandu jiffoka fuq id-
disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 
industrijali diġitali.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri appoġġati mill-FEG ma 
għandhomx jissostitwixxu l-miżuri passivi 
ta' protezzjoni soċjali.

Il-miżuri appoġġati mill-FEG ma 
għandhomx jissostitwixxu l-miżuri passivi 
ta' protezzjoni soċjali u lanqas il-miżuri 
attivi tas-suq tax-xogħol.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-konferma li, fejn l-intrapriża li tat 
is-sensji kompliet għaddejja bl-attivitajiet 
tagħha wara li tkun tat is-sensji, hija tkun 
irrispettat l-obbligi ġuridiċi tagħha li 
jirregolaw is-sensjar;

(b) il-konferma li, fejn l-intrapriża li tat 
is-sensji kompliet għaddejja bl-attivitajiet 
tagħha wara li tkun tat is-sensji, hija tkun 
irrispettat l-obbligi ġuridiċi tagħha li 
jirregolaw is-sensjar, kif ukoll dawk li 
jirriżultaw minn ftehimiet kollettivi jew 
negozjati fuq pjan soċjali;

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) indikazzjoni ċara tal-attivitajiet 
diġà mwettqa mill-Istati Membri għall-
assistenza tal-ħaddiema spostati u tan-
natura komplementari tal-fondi mitluba 
mill-FEG minħabba nuqqas ta' riżorsi 
disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali 
jew reġjonali;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) ħarsa ġenerali tal-fondi tal-Unjoni 
li diġà bbenefikat minnhom l-intrapriża li 
tat is-sensji fil-ħames snin ta' qabel is-
sensji kollettivi;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għall-finijiet ta' evalwazzjoni, miri 
speċifiċi għall-każ indikattivi ddefiniti 
mill-Istat Membru fir-rigward tar-rata ta' 
impjieg mill-ġdid tal-benefiċjarji 6 xhur 
wara t-tmiem tal-perjodu ta' 
implimentazzjoni;

(i) għall-finijiet ta' evalwazzjoni, miri 
speċifiċi għall-każ indikattivi u indikaturi 
ddefiniti mill-Istat Membru fir-rigward tar-
rata ta' impjieg mill-ġdid tal-benefiċjarji 
sitt xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta' 
implimentazzjoni;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) stqarrija ta' konformità tal-appoġġ 
mitlub mill-FEG bir-regoli proċedurali u 
materjali tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat kif ukoll stqarrija li tiddeskrivi r-
raġuni għaliex il-pakkett ikkoordinat ta' 
servizzi personalizzati ma jiħux post il-
miżuri li huma r-responsabbiltà ta' 
kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew 
ftehimiet kollettivi;

(l) stqarrija ta' konformità tal-appoġġ 
mitlub mill-FEG bir-regoli proċedurali u 
materjali tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat kif ukoll stqarrija li tiddeskrivi r-
raġuni għaliex il-pakkett ikkoordinat ta' 
servizzi personalizzati ma jiħux post il-
miżuri li huma r-responsabbiltà ta' 
kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew 
ftehimiet kollettivi u miżuri li għandhom 
jingħataw mill-awtoritajiet kompetenti 
għall-miżuri attivi tas-suq tax-xogħol u 
għall-miżuri passivi tal-protezzjoni soċjali;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u n-
nondiskriminazzjoni

Ugwaljanza bejn il-ġeneri u n-
nondiskriminazzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-ġeneru ma jinkludix biss l-irġiel u n-nisa.

Emenda 28



PE627.884v02-00 16/22 AD\1168951MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jkunu parti integrali 
mill-istadji varji tal-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG u jiġu 
promossi matulha.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-
sessi jkunu parti integrali mill-istadji varji 
tal-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-FEG u jiġu promossi 
matulha.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każ li l-Kummissjoni 
timplimenta l-assistenza teknika b'ġestjoni 
indiretta, għandha tiżgura t-trasparenza 
tal-proċedura għall-għażla tal-parti terza 
li teżegwixxi l-kompitu tagħha kif ukoll 
għandha tinforma lill-partijiet 
ikkonċernati kollha tal-FEG, fosthom il-
Parlament, dwar is-sottokuntrattur 
magħżul.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
attivitajiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar il-każijiet tal-FEG u 
r-riżultati tagħhom abbażi ta' esperjenzi bl-
iskop li ttejjeb l-effikaċja tal-FEG u tiżgura 
li ċ-ċittadini u l-ħaddiema tal-Unjoni jkunu 
jafu bil-FEG.

Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
attivitajiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar il-każijiet tal-FEG u 
r-riżultati tagħhom, abbażi ta' esperjenzi
tagħha u tal-valutazzjonijiet fornuti mill-
Istati Membri, bl-iskop li ttejjeb l-effikaċja 
tal-FEG u tiżgura li ċ-ċittadini u l-
ħaddiema tal-Unjoni jkunu jafu bil-FEG.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rata ta' kofinanzjament tal-FEG 
għall-miżuri offruti għandha tkun 
allinjata mal-ogħla rata ta' 
kofinanzjament tal-FSE+ fl-Istat Membru 
rispettiv.

2. Ir-rata ta' kofinanzjament tal-FEG 
għall-miżuri offruti m'għandhiex taqbeż 
is-70 % tal-ispejjeż totali stmati msemmija 
fl-Artikolu 9.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a

F'każijiet eċċezzjonali u jekk ir-riżorsi 
finanzjarji li jibqgħu disponibbli fil-Fond 
fis-sena tal-okkorrenza tal-avveniment ta' 
ristrutturar kbir ma jkunux biżżejjed 
sabiex ikopru l-ammont ta' assistenza 
meqjus neċessarju mill-awtorità tal-baġit, 
il-Kummissjoni tista', tipproponi li d-
differenza tiġi ffinanzjata permezz tal-
Fond tas-sena ta' wara. Il-limitu massimu 
annwali baġitarju tal-Fond fis-sena tal-
okkorrenza tal-avveniment ta' ristrutturar 
kbir u fis-sena ta' wara għandu jiġi 
rispettat f'kull ċirkostanza.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a

L-istħarriġ tal-benefiċjarju riferut fil-
punt (d) tal-Artikolu 20(1) għandu jkun 
ibbażat fuq il-mudell li għandha 
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tistabbilixxi l-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta att ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxi l-mudell li għandu jintuża 
għall-istħarriġ tal-benefiċjarju skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 26(2) biex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-riżultati ta' stħarriġ tal-
benefiċjarju mwettaq sitt xhur wara t-
tmiem tal-perjodu ta' implimentazzjoni, li 
għandu jkopri l-bidla perċepita fl-
impjegabbiltà tal-benefiċjarji, jew għal 
dawk li diġà sabu impjieg, aktar 
informazzjoni dwar il-kwalità tal-impjieg li 
jkun instab, bħall-bidla fis-sigħat tax-
xogħol, il-livell ta' responsabbiltà jew il-
bidla fil-livell tas-salarju meta mqabbel 
mal-impjieg preċedenti, u s-settur li fih il-
persuna tkun sabet impjieg u t-tqassim ta' 
din l-informazzjoni skont is-sess, il-grupp 
ta' età u l-livell tal-edukazzjoni;

(d) ir-riżultati ta' stħarriġ tal-
benefiċjarju mwettaq sa sitt xhur wara t-
tmiem tal-perjodu ta' implimentazzjoni, li 
għandu jkopri l-bidla perċepita fl-
impjegabbiltà tal-benefiċjarji, jew għal 
dawk li diġà sabu impjieg, aktar 
informazzjoni dwar il-kwalità tal-impjieg li 
jkun instab, bħall-bidla fis-sigħat tax-
xogħol, il-livell ta' responsabbiltà jew il-
bidla fil-livell tas-salarju meta mqabbel 
mal-impjieg preċedenti, u s-settur li fih il-
persuna tkun sabet impjieg u t-tqassim ta' 
din l-informazzjoni skont is-sess, il-grupp 
ta' età u l-livell tal-edukazzjoni;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mit-tmiem tad-
dsatax-il xahar wara li jiskadi l-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 15(3), l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jissottometti s-sett tad-
data sempliċi li jinforma l-indikatur tar-
riżultati fuq żmien itwal speċifikat fil-
punt (3) tal-Anness:

2. Sa mhux aktar tard mit-tmiem tad-
dsatax-il xahar wara li jiskadi l-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 15(3), l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jissottometti s-sett tad-
data sempliċi, komplut u verifikat kif 
xieraq li jinforma l-indikatur tar-riżultati 
fuq żmien itwal speċifikat fil-punt (3) tal-
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Anness.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta' Awwissu 2021 u kull 
sentejn minn hemm 'il quddiem, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
komprensiv, kwantitattiv u kwalitattiv 
dwar l-attivitajiet taħt dan ir-Regolament u 
r-Regolament (UE) Nru 1309/2013 li saru 
fis-sentejn ta'qabel. Ir-rapport għandu 
jiffoka prinċipalment fuq ir-riżultati
miksuba mill-FEG u b'mod partikolari 
għandu jkun fih informazzjoni li għandha 
x'taqsam mal-applikazzjonijiet sottomessi, 
mad-deċiżjonijiet adottati, mal-miżuri 
ffinanzjati, inkluża l-istatistika dwar l-
indikaturi stabbiliti fl-Anness, u l-
komplementarjetà ta' tali miżuri ma' miżuri 
ffinanzjati minn fondi oħra tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-FSE+, u informazzjoni 
relatata mal-għeluq tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji li jkunu saru u għandu 
jiddokumenta wkoll dawk l-
applikazzjoniijet li jkunu ġew irrifjutati 
jew imnaqqsa minħabba nuqqas ta' 
approprjazzjonijiet suffiċjenti jew in-
nuqqas ta' eliġibbiltà.

1. Sal-1 ta' Awwissu 2021 u kull 
sentejn minn hemm 'il quddiem, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
komprensiv, kwantitattiv u kwalitattiv 
dwar l-attivitajiet taħt dan ir-Regolament u 
r-Regolament (UE) Nru 1309/2013 li saru 
fis-sentejn ta'qabel. Ir-rapport għandu 
jiffoka prinċipalment fuq il-prestazzjoni u 
r-riżultati miksuba mill-FEG skont l-
objettivi stabbiliti, u b'mod partikolari 
għandu jkun fih informazzjoni li għandha 
x'taqsam mal-ġestjoni finanzjarja tajba, l-
applikazzjonijiet sottomessi, mad-
deċiżjonijiet adottati, mal-miżuri 
ffinanzjati, inkluża l-istatistika dwar l-
indikaturi stabbiliti fl-Anness, u l-
komplementarjetà ta' tali miżuri ma' miżuri 
ffinanzjati minn fondi oħra tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-FSE+, u informazzjoni 
relatata mal-għeluq tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji li jkunu saru u għandu 
jiddokumenta wkoll dawk l-
applikazzjonijiet li jkunu ġew irrifjutati 
jew imnaqqsa minħabba nuqqas ta' 
approprjazzjonijiet suffiċjenti jew in-
nuqqas ta' eliġibbiltà.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull erba' snin, fuq inizjattiva 
tagħha stess u f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istati Membri, il-Kummissjoni 

1. Kull erba' snin, fuq inizjattiva 
tagħha stess u f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istati Membri, il-Kummissjoni 
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għandha twettaq evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FEG.

għandha twettaq evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FEG. Din 
l-evalwazzjoni għandha b'mod partikolari 
tinkludi informazzjoni dwar il-
prestazzjoni, il-valur miżjud tal-UE u l-
ġestjoni finanzjarja tajba tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FEG.
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