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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 
Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2018)0380),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 175(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ssottomettiet il-proposta lill-
Parlament (C8-0231/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ... 1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ... 2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– Wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Baġits, tal-
Kumitat dwar il-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi(A8-0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu 1

                                               
1 ĠU C ... / Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C ... / Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar il-Fond Ewropew ta’
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 
(FEG)

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar il-Fond Ewropew ta'
Akkumpanjament tat-Tranżizzjonijiet 
(FET)

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fid-"Dokument ta' riflessjoni dwar 
l-immaniġġar tal-globalizzazzjoni"20, il-
Kummissjoni tidentifika l-globalizzazzjoni 
relatata mal-kummerċ flimkien mal-bidla 
teknoloġika bħala l-ixprunaturi ewlenin 
għaż-żieda fid-domanda għal ħiliet 
speċjalizzati u għat-tnaqqis fin-numru ta' 
impjiegi li jeħtieġu livell aktar baxx ta' 
kwalifiki. Minkejja l-vantaġġi kbar 
ġenerali ta' kummerċ aktar miftuħ u aktar 
integrazzjoni tal-ekonomiji dinjija, dawn l-
effetti negattivi jenħtieġ li jiġu indirizzati.
Peress li l-benefiċċji attwali tal-
globalizzazzjoni diġà mhumiex imqassma 
b'mod ugwali fost in-nies u r-reġjuni, li 
jikkawża impatt sinifikanti fuq dawk li 
huma affettwati ħażin, hemm il-periklu li l-
avvanzi teknoloġiċi li qed jevolvu b'ritmu 
rapidu se jkomplu jħeġġu dawn l-effetti. 
Għalhekk, b'konformità mal-prinċipji ta' 
solidarjetà u ta' sostenibbiltà, se jkun 
jenħtieġ li jiġi żgurat li l-benefiċċji tal-
globalizzazzjoni jiġu kondiviżi b'mod aktar 
ġust billi l-ftuħ ekonomiku u l-avvanz 
teknoloġiku jiġu rrikonċiljati mal-
protezzjoni soċjali.

(6) Fid-"Dokument ta' riflessjoni dwar 
l-immaniġġar tal-globalizzazzjoni"20, il-
Kummissjoni tidentifika l-globalizzazzjoni 
relatata mal-kummerċ flimkien mal-bidla 
teknoloġika bħala l-ixprunaturi ewlenin 
għaż-żieda fid-domanda għal ħiliet 
speċjalizzati u għat-tnaqqis fin-numru ta' 
impjiegi li jeħtieġu livell aktar baxx ta' 
kwalifiki. Għalhekk, minkejja l-vantaġġi 
relatati ma' kummerċ aktar miftuħ u aktar 
integrazzjoni tal-ekonomiji dinjija, l-effetti 
negattivi li dawn joħolqu u li jaffettwaw 
b'mod partikolari ċerti setturi ta' 
attivitajiet, ċerti kumpaniji jew ċerti 
gruppi ta' ħaddiema aktar vulnerabbli,
jenħtieġ li jiġu indirizzati. Peress li l-
benefiċċji attwali tal-globalizzazzjoni 
mhumiex imqassma b'mod ugwali fost in-
nies u r-reġjuni, li jikkawża impatt 
sinifikanti fuq dawk li huma affettwati 
ħażin, hemm il-periklu li t-tranżizzjonijiet
teknoloġiċi u ambjentali se jkomplu jżidu
dawn l-effetti. Għalhekk, b'konformità 
mal-prinċipji ta' solidarjetà u ta' 
sostenibbiltà, se jkun jenħtieġ li jiġi żgurat 
li l-benefiċċji tal-globalizzazzjoni jiġu 
kondiviżi b'mod aktar ġust u li l-effetti 
ħżiena akkumulati tal-globalizzazzjoni u 
tat-tranżizzjonijiet teknoloġiċi u 
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ambjentali jiġu antiċipati b'mod aktar 
wiesa' għal adattament aħjar tas-settur 
ekonomiku u tal-forzi tax-xogħol.

__________________ __________________

20

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

20

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

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-globalizzazzjoni mhijiex l-uniku 
fattur li jeżiġi bidliet fid-dinja ekonomika, 
u għalhekk li jaffettwa l-impjiegi. L-
ekonomija globali, il-bidliet teknoloġiċi 
iżda wkoll fatturi interni ta' ġestjoni 
maniġerjali jew bidliet fl-imġiba tal-
konsumaturi kif ukoll il-kwistjonijiet 
ambjentali huma kollha kriterji li 
jinfluwenzaw id-dinja ekonomika, u 
b'mod speċifiku l-impjiegi. Għalhekk hija 
prijorità li dawn il-ħafna bidliet jiġu 
antiċipati. Fil-fatt, jekk nipprevjenu l-
konsegwenzi potenzjalment ħżiena għall-
individwi, għan-negozji u għal-
lokalitajiet, huwa possibbli li jiġu 
implimentati miżuri effettivi u b'hekk 
jinħolqu opportunitajiet ġodda ta' xogħol. 
Għalhekk mhix biss kwistjoni li tiżdied ir-
responsabbiltà tal-ħaddiema biex jadattaw 
il-kwalifiki tagħhom iżda wkoll li titqajjem 
il-kuxjenza ta' min iħaddem biex 
jantiċipaw minn qabel dawn il-bidliet.

Or. fr
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Emenda 4

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 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-FET li 
huwa maħsub biex joffri assistenza fil-każ 
ta' avvenimenti ta' ristrutturar kbar b'mod 
reattiv.

__________________ __________________

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, 

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, 
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13.12.2013) 13.12.2013)

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kummissjoni tenfasizza l-
importanza kontinwa tar-rwol tal-FEG
bħala fond flessibbli li jappoġġa lill-
ħaddiema li jitilfu l-impjiegi tagħhom 
f'avvenimenti ta' ristrutturar fuq skala kbira 
u li jgħinhom isibu impjieg ieħor malajr 
kemm jista' jkun. Jenħtieġ li l-Unjoni 
tkompli tipprovdi, appoġġ speċifiku ta' 
darba biex tkun iffaċilitata r-riintegrazzjoni 
fid-dinja tax-xogħol tal-ħaddiema spostati 
f'oqsma, f'setturi, f'territorji jew fi swieq 
tax-xogħol li jkunu qed ibatu minn xokk ta' 
taqlib ekonomiku serju. Meta titqies l-
interazzjoni u l-effetti reċiproċi tal-
kummerċ miftuħ, tal-bidla teknoloġika jew 
fatturi oħra bħat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, u 
għalhekk meta jitqies il-fatt li qed isir 
dejjem aktar diffiċli biex jiġi individwat 
fattur speċifiku li jikkawża l-ispostamenti 
tal-impjiegi, fil-futur jenħtieġ li l-
mobilizzazzjoni tal-FEG tkun ibbażata 
biss fuq l-impatt sinifikanti ta' avveniment 
ta' ristrutturar. Fid-dawl tal-għan tiegħu, li 
huwa li jipprovdi appoġġ f'sitwazzjonijiet 
urġenti u f'ċirkostanzi mhux mistennija, 
filwaqt li jikkumplimenta assistenza iktar 
antiċipatorja offruta mill-FSE+, jenħtieġ li 
l-FEG jibqa' strument flessibbli u speċjali 
barra mil-limiti massimi baġitarji tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali, kif stabbilit fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. "Baġit 
modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-
Setgħa u Tiddefendi - Il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għall-2021-2027" u l-anness27

tiegħu.

(13) Il-Kummissjoni tenfasizza l-
importanza kontinwa tar-rwol tal-FET
bħala fond flessibbli li jappoġġa lill-
ħaddiema li jitilfu l-impjiegi tagħhom 
f'avvenimenti ta' ristrutturar fuq skala kbira 
u li jgħinhom isibu impjieg ieħor malajr 
kemm jista' jkun. Jenħtieġ li l-Unjoni 
tkompli tipprovdi, appoġġ speċifiku ta' 
darba biex tkun iffaċilitata r-riintegrazzjoni 
fid-dinja tax-xogħol tal-ħaddiema spostati 
f'oqsma, f'setturi, f'territorji jew fi swieq 
tax-xogħol li jkunu qed ibatu minn xokk ta' 
taqlib ekonomiku serju. Meta titqies l-
interazzjoni u l-effetti reċiproċi tal-
kummerċ miftuħ, tal-bidla teknoloġika jew 
fatturi oħra bħat-tranżizzjoni lejn
ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, u 
għalhekk meta jitqies il-fatt li qed isir 
dejjem aktar diffiċli biex jiġi individwat 
fattur speċifiku li jikkawża l-ispostamenti 
tal-impjiegi, fil-futur jenħtieġ li l-
mobilizzazzjoni tal-FET tkun ibbażata biss 
fuq l-impatt sinifikanti ta' avveniment ta' 
ristrutturar. Fid-dawl tal-għan tiegħu, li 
huwa li jipprovdi appoġġ f'sitwazzjonijiet 
urġenti, filwaqt li jikkumplimenta 
assistenza iktar antiċipatorja offruta mill-
FSE+, jenħtieġ li l-FET jibqa' strument 
flessibbli u speċjali barra mil-limiti 
massimi baġitarji tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali, kif stabbilit fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: "Baġit 
modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-
Setgħa u Tiddefendi - Il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għall-2021-2027" u l-anness27

tiegħu.
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__________________ __________________

27 SWD (2018) 171 final tal-Kummissjoni 
u l-anness tiegħu COM (2018) 321 final.

27 SWD (2018) 171 final tal-Kummissjoni 
u l-anness tiegħu COM (2018) 321 final.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Kif intqal, sabiex tinżamm in-
natura Ewropea tal-FEG, jenħtieġ li 
tiskatta applikazzjoni għal appoġġ meta 
avveniment ta' ristrutturar kbir jikkawża 
impatt sinifikanti fuq l-ekonomija lokali 
jew reġjonali. Tali impatt jenħtieġ li jiġi 
ddefinit b'numru minimu ta' spostamenti 
tal-impjiegi f'perjodu speċifiku ta' 
referenza. Filwaqt li jitqiesu s-sejbiet tal-
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu, jenħtieġ li 
l-limitu jiġi stabbilit għal 250 spostament 
ta' impjieg fi żmien perjodu ta' referenza ta' 
erba' xhur (jew 6 xhur f'każijiet settorjali). 
Filwaqt li jitqies il-fatt li l-mewġ ta' sensji 
f'setturi differenti, iżda fl-istess reġjun 
ikollhom impatt sinifikanti fuq is-suq tax-
xogħol lokali, jenħtieġ li jkunu possibbli 
wkoll applikazzjonijiet reġjonali. Fi swieq 
tax-xogħol żgħar, bħal Stati Membri żgħar 
jew reġjuni remoti, inklużi r-reġjuni 
ultraperiferiċi kif imsemmija fl-
Artikolu 349 tat-TFUE, jew f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali, l-applikazzjonijiet jistgħu 
jiġu sottomessi fil-każ ta' numru inqas ta' 
spostamenti tal-impjiegi.

(14) Kif intqal, sabiex tinżamm in-
natura Ewropea tal-FET, jenħtieġ li 
tiskatta applikazzjoni għal appoġġ meta 
avveniment ta' ristrutturar kbir jikkawża 
impatt sinifikanti fuq l-ekonomija lokali 
jew reġjonali. Tali impatt jenħtieġ li jiġi 
ddefinit b'numru minimu ta' spostamenti 
tal-impjiegi f'perjodu speċifiku ta' 
referenza. Filwaqt li jitqiesu s-sejbiet tal-
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu, jenħtieġ li 
l-limitu jiġi stabbilit għal 250 spostament 
ta' impjieg fi żmien perjodu ta' referenza ta' 
disa' xhur. Filwaqt li jitqies il-fatt li l-
mewġ ta' sensji f'setturi differenti, iżda fl-
istess reġjun ikollhom impatt sinifikanti 
fuq is-suq tax-xogħol lokali, jenħtieġ li 
jkunu possibbli wkoll applikazzjonijiet 
reġjonali. Fi swieq tax-xogħol żgħar, bħal 
Stati Membri żgħar jew reġjuni remoti, 
inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi kif 
imsemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE, jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal pereżempju 
fil-każ ta' reġjuni diġà partikolarment 
milquta minn rata għolja ta' qgħad, l-
applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi fil-
każ ta' numru inqas ta' spostamenti tal-
impjiegi.

Or. fr
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Emenda 7

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 % tal-
ispejjeż totali stmati.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jenħtieġ li parti mill-baġit tal-
Unjoni allokata għall-FEG tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni permezz 
ta' ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri 
skont it-tifsira tar-Regolament (UE, 
Euratom) [number of the new Financial 
Regulation] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill28 ("ir-Regolament Finanzjarju"). 
Għaldaqstant, meta jimplimentaw l-FEG
b'ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-
Kummissjoni u l-Istati jirrispettaw il-
prinċipji msemmija fir-Regolament 
Finanzjarju, bħal ġestjoni finanzjarja soda, 
trasparenza u nondiskriminazzjoni.

(16) Jenħtieġ li parti mill-baġit tal-
Unjoni allokata għall-FET tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni permezz 
ta' ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri 
skont it-tifsira tar-Regolament (UE, 
Euratom) [number of the new Financial 
Regulation] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill28  ("ir-Regolament Finanzjarju"). 
Għaldaqstant, meta jimplimentaw l-FET
b'ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-
Kummissjoni u l-Istati jirrispettaw il-
prinċipji msemmija fir-Regolament 
Finanzjarju, bħal ġestjoni finanzjarja soda, 
trasparenza u nondiskriminazzjoni.

__________________ __________________

28 ĠU L […], […], p. […]. 28 ĠU L […], […], p. […].

Or. fr
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Iċ-Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tal-Bidla, li huwa bbażat fil-
Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Ħajja 
u tax-Xogħol (Eurofound) f'Dublin, jagħti 
assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri b'analiżijiet kwalitattivi u 
kwantitattivi sabiex jgħin fil-valutazzjoni 
tat-tendenzi tal-globalizzazzjoni, tar-
ristrutturar u tal-użu tal-FEG.

(17) Iċ-Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tal-Bidla, li huwa bbażat fil-
Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Ħajja 
u tax-Xogħol (Eurofound) f'Dublin, jagħti 
assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri b'analiżijiet kwalitattivi u 
kwantitattivi sabiex jgħin fil-valutazzjoni 
tat-tendenzi tal-globalizzazzjoni, tar-
ristrutturar u tal-użu tal-FET.

Or. fr

Emenda 10

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-FET, ikun xi jkun it-tip ta' 
kuntratt ta' impjieg jew relazzjoni ta' 
impjieg tagħhom. Għalhekk, ħaddiema 
spostati  - kemm jekk ikunu fuq kuntratt 
b'terminu fiss, fuq kuntratt permanenti 
jew ħaddiema temporanji - kif ukoll il-
persuni li jaħdmu għal rashom, inklużi s-
sidien-maniġers ta' mikrointrapriżi u ta' 
intrapriżi żgħar, li l-attività tagħhom tkun 
waqfet jenħtieġ li jitqiesu bħala benefiċjarji 
tal-FET possibbli għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr



PR\1157866MT.docx 13/48 PE625.202v01-00

MT

Emenda 11

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-FET 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 jistgħu jiġu mħeġġa biex 
jipparteċipaw fil-kofinanzjament 
nazzjonali għall-miżuri li huma appoġġati 
mill-FET.

Or. fr

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta jkunu qed jistabbilixxu l-
pakkett ikkoordinat tal-miżuri ta' politika 
attiva tas-suq tax-xogħol, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiffavorixxu miżuri li jkunu se 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
impjegabbiltà tal-benefiċjarji. Jenħtieġ li l-

(20) Meta jkunu qed jistabbilixxu l-
pakkett ikkoordinat tal-miżuri ta' politika 
attiva tas-suq tax-xogħol, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiffavorixxu miżuri li jkunu se 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
impjegabbiltà tal-benefiċjarji. Jenħtieġ li l-
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Istati Membri jħabirku għar-riintegrazzjoni 
f'impjieg sostenibbli tal-akbar numru 
possibbli ta' benefiċjarji li jkunu qed 
jipparteċipaw f'dawn il-miżuri mill-aktar 
fis possibbli fil-perjodu ta' sitt xhur qabel 
ma jkun dovut ir-rapport finali dwar l-
implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni
finanzjarja.

Istati Membri jħabirku għar-riintegrazzjoni 
f'impjieg sostenibbli tal-akbar numru 
possibbli ta' benefiċjarji li jkunu qed 
jipparteċipaw f'dawn il-miżuri mill-aktar 
fis possibbli mingħajr ma l-kontribuzzjoni 
tal-FET tkun tista' tiġi kkundizzjonata 
bir-rati ta' riintegrazzjoni fl-impjieg.

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-benefiċjarji 
żvantaġġati, inklużi ż-żgħażagħ qiegħda u 
dawk li huma aktar kbar fl-età kif ukoll 
dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar, meta 
jkunu qed ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' 
miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol, 
peress li dawk il-gruppi jesperjenzaw 
problemi partikolari biex jidħlu mill-ġdid 
fis-suq tax-xogħol. Minkejja dan, il-
prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tan-
nondiskriminazzjoni, li huma fost il-valuri 
ewlenin tal-Unjoni u li jinsabu minquxa fil-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
jenħtieġ li jiġu rrispettati u promossi meta 
jkun qed jiġi implimentat l-FEG.

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-benefiċjarji 
żvantaġġati, inklużi ż-żgħażagħ qiegħda u 
dawk li huma aktar kbar fl-età kif ukoll 
dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar, meta 
jkunu qed ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' 
miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol, 
peress li dawk il-gruppi jesperjenzaw 
problemi partikolari biex jidħlu mill-ġdid 
fis-suq tax-xogħol. Minkejja dan, il-
prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tan-
nondiskriminazzjoni, li huma fost il-valuri 
ewlenin tal-Unjoni u li jinsabu minquxa fil-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
jenħtieġ li jiġu rrispettati u promossi meta 
jkun qed jiġi implimentat l-FET.

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri li 
jkunu applikaw għall-FET ikollhom il-
possibbiltà li jipprovdu servizzi 
personalizzati kofinanzjati mill-FET: a) 
lil ħaddiema tal-istess reġjun, li 
għalkemm ma jkunux parti mir-
ristrutturar appoġġjat mill-FET, ikunu 
jagħmlu l-istess tip ta' xogħol tal-
ħaddiema li jibbenefikaw mill-miżuri 
koordinati personalizzati skont dan ir-
Regolament; u b) lil ċertu numru ta' 
persuni qiegħda għal żmien twil jew lil 
żgħażagħ qiegħda taħt il-25 sena, li jkunu 
telqu mill-iskola u li ma jkunux imħarrġa, 
jew taħt it-30 sena jekk Stat Membru 
jiddeċiedi hekk, fid-data ta' sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, bi prijorità lil persuni 
qiegħda jew li ħarġu mid-dinja tax-
xogħol, sakemm mill-inqas uħud mis-
sensji jkunu seħħew f'reġjuni tal-livell 
NUTS 2 fejn ir-rata ta' qgħad taż-
żgħażagħ hija ogħla minn 20 %. 
Madankollu, dawn is-servizzi 
personalizzati għandhom ikunu 
disponibbli biss għal numru limitat ta' 
persuni li ma jistgħux jaqbżu n-numru ta' 
benefiċjarji eliġibbli għall-FET.

Or. fr

Emenda 15

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 

(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-FET. 
F'każ li l-Kummissjoni titlob aktar 
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informazzjoni għall-valutazzjoni ta' 
applikazzjoni, jenħtieġ li l-għoti tal-
informazzjoni addizzjonali jkun limitat fiż-
żmien.

informazzjoni għall-valutazzjoni ta' 
applikazzjoni, jenħtieġ li l-għoti tal-
informazzjoni addizzjonali jkun limitat fiż-
żmien.

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) F'konformità mal-prinċipju ta' 
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.

(24) F'konformità mal-prinċipju ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FET 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.

Or. fr

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Jenħtieġ li jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet speċjali għal attivitajiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni fuq 
każijiet tal-FEG u r-riżultati tagħhom.

(25) Jenħtieġ li jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet speċjali għal attivitajiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni fuq 
każijiet tal-FET u r-riżultati tagħhom.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li n-nefqa tkun eliġibbli jew mid-
data li fiha Stat Membru jibda jipprovdi 
servizzi personalizzati jew mid-data li fiha 
Stat Membru jġarrab nefqa amministrattiva 
għall-implimentazzjoni tal-FEG.

(26) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li n-nefqa tkun eliġibbli jew mid-
data li fiha Stat Membru jibda jipprovdi 
servizzi personalizzati jew mid-data li fiha 
Stat Membru jġarrab nefqa amministrattiva 
għall-implimentazzjoni tal-FET.

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet li 
jinqalgħu b'mod speċjali matul l-ewwel 
xhur ta' kull sena, fejn il-possibilitajiet għal 
trasferimenti minn linji baġitarji oħra jkunu 
partikolarment diffiċli, jenħtieġ li jkun 
disponibbli ammont adegwat ta' 
approprjazzjonijiet ta' pagament fil-linja 
baġitarja tal-FEG fil-proċedura baġitarja 
annwali.

(27) Sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet li 
jinqalgħu b'mod speċjali matul l-ewwel 
xhur ta' kull sena, fejn il-possibilitajiet għal 
trasferimenti minn linji baġitarji oħra jkunu 
partikolarment diffiċli, jenħtieġ li jkun 
disponibbli ammont adegwat ta' 
approprjazzjonijiet ta' pagament fil-linja 
baġitarja tal-FET fil-proċedura baġitarja 
annwali.

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) [Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali u 
l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni ta' [future date] dwar id-
dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni 
fi kwistjonijiet tal-baġit u dwar ġestjoni 

(28) [Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali u 
l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni ta' [future date] dwar id-
dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni 
fi kwistjonijiet tal-baġit u dwar ġestjoni 
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finanzjarja soda29 ("il-Ftehim 
Interistituzzjonali") jiddeterminaw il-qafas 
baġitarju tal-FEG].

finanzjarja soda29 ("il-Ftehim 
Interistituzzjonali") jiddeterminaw il-qafas 
baġitarju tal-FET].

__________________ __________________

29 Ir-referenza trid tiġi aġġornata. 29 Ir-referenza trid tiġi aġġornata.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fl-interess tal-benefiċjarji, jenħtieġ 
li l-assistenza ssir disponibbli malajr u 
b'mod effiċjenti kemm jista' jkun. L-Istati 
Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
involuti fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-FEG jenħtieġ li jagħmlu 
ħilithom biex jitnaqqas iż-żmien tal-
ipproċessar u biex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri sabiex tiġi żgurata l-adozzjoni 
rapida u bla xkiel tad-deċiżjonijiet dwar il-
mobilizzazzjoni tal-FEG. Għalhekk, fil-
futur jenħtieġ li l-Awtorità Baġitarja 
tiddeċiedi fuq it-talbiet għal trasferiment 
sottomessi mill-Kummissjoni, li ma 
jeħtieġx Proposta tal-Kummissjoni għall-
mobilizzazzjoni tal-FEG.

(29) Fl-interess tal-benefiċjarji, jenħtieġ 
li l-assistenza ssir disponibbli malajr u 
b'mod effiċjenti kemm jista' jkun. L-Istati 
Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
involuti fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-FET jenħtieġ li jagħmlu 
ħilithom biex jitnaqqas iż-żmien tal-
ipproċessar u biex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri sabiex tiġi żgurata l-adozzjoni 
rapida u bla xkiel tad-deċiżjonijiet dwar il-
mobilizzazzjoni tal-FET. Għalhekk, fil-
futur jenħtieġ li l-Awtorità Baġitarja 
tiddeċiedi fuq it-talbiet għal trasferiment 
sottomessi mill-Kummissjoni, li ma 
jeħtieġx Proposta tal-Kummissjoni għall-
mobilizzazzjoni tal-FET.

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jippermettu skrutinju 
politiku mill-Parlament Ewropew u 
monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni 

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

tar-riżultati miksuba bl-assistenza tal-FET, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu 
rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-
FET.

Or. fr

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja u għall-ġestjoni 
u l-kontroll tal-azzjonijiet appoġġati mill-
finanzjament tal-Unjoni, skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ir-"Regolament 
Finanzjarju")30, jew ir-Regolament 
suċċessur. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiġġustifikaw l-użu li jkun sar mill-
kontribuzzjoni finanzjarja li jkunu rċevew 
mill-FEG. Minħabba l-perjodu ta' 
implimentazzjoni qasir tal-operazzjonijiet
tal-FEG, jenħtieġ li l-obbligi ta' rapportar 
jirriflettu n-natura partikolari tal-interventi 
tal-FEG.

(32) Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja u għall-ġestjoni 
u l-kontroll tal-azzjonijiet appoġġati mill-
finanzjament tal-Unjoni, skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ir-"Regolament 
Finanzjarju")30, jew ir-Regolament 
suċċessur. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiġġustifikaw l-użu li jkun sar mill-
kontribuzzjoni finanzjarja li jkunu rċevew 
mill-FET. Minħabba l-perjodu ta' 
implimentazzjoni qasir tal-operazzjonijiet
tal-FET, jenħtieġ li l-obbligi ta' rapportar 
jirriflettu n-natura partikolari tal-interventi 
tal-FET.

__________________ __________________

30 Ir-referenza trid tiġi aġġornata. 30 Ir-referenza trid tiġi aġġornata.

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
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Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni (FEG).

Ewropew ta' Akkumpanjament tat-
Tranżizzjonijiet (FET).

Or. fr

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistipula l-objettivi tal-FEG, il-forom tal-
finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-
għoti ta' tali finanzjament, inklużi l-
applikazzjonijiet mill-Istati Membri għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FEG
għal miżuri mmirati lejn il-benefiċjarji 
msemmija fl-Artikolu 7.

Jistipula l-objettivi tal-FET, il-forom tal-
finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-
għoti ta' tali finanzjament, inklużi l-
applikazzjonijiet mill-Istati Membri għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FET
għal miżuri mmirati lejn il-benefiċjarji 
msemmija fl-Artikolu 7 u għal miżuri 
eċċezzjonali ta' riallokazzjoni ekonomika 
territorjali ddefiniti fl-Artikolu 8(2) ta' 
dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 26

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.

(a) għall-akkumpanjament tal-bidliet 
soċjoekonomiċi li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni u mit-tranżizzjoni
teknoloġika u ambjentali, billi jgħin lill-
ħaddiema spostati, u wkoll lis-setturi 
professjonali u lir-reġjuni partikolarment 
affettwati mir-ristrutturar, jadattaw għal 
bidla strutturali. Bħala tali, l-FET għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
prinċipji ddefiniti skont il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jsaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u ekonomika fost ir-
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reġjuni u l-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-FEG huwa li 
juri solidarjetà mal-ħaddiema spostati u l-
persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività 
tagħhom tkun waqfet waqt avvenimenti ta' 
ristrutturar kbar mhux mistennija, 
imsemmija fl-Artikolu 5, u joffrilhom 
appoġġ.

1. L-objettiv ġenerali tal-FET huwa li 
juri solidarjetà mal-ħaddiema spostati u l-
persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività 
tagħhom tkun waqfet waqt avvenimenti ta' 
ristrutturar kbar, imsemmija fl-
Artikolu 5(1) sa (3), u joffrilhom appoġġ.

Or. fr

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-objettiv speċifiku tal-FET huwa li 
joffri appoġġ lill-ħaddiema spostati u lill-
ħaddiema li jaħdmu għal rashom u li 
jkunu ħarġu mid-dinja tax-xogħol wara 
avvenimenti ta' ristrutturar kbar, 
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-
awtomatizzazzjoni jew ta' kwalunkwe 
tranżizzjoni oħra. Għandu jkun hemm 
enfasi partikolari fuq miżuri li jgħinu lill-
gruppi l-aktar żvantaġġati.
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Or. fr

Emenda 29

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-
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.

2. Il-FET jista' jappoġġja, 
f'kundizzjonijiet eċċezzjonali, l-
akkumpanjament għar-riallokazzjoni 
soċjoekonomika ta' reġjuni u/jew ta' żoni 
ġeografiċi jew saħansitra setturi 
professjonali li l-impjiegi tagħhom kienu 
partikolarment affettwati minn ristrutturar 
ta' darba jew aktar relatat mal-
globalizzazzjoni u/jew mat-tranżizzjonijiet 
teknoloġiċi u ambjentali.

Or. fr

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) "ħaddiem": kull persuna li 
għandha kuntratt tax-xogħol jew ta' 
relazzjoni tax-xogħol kif definit fil-liġi, 
fil-ftehim kollettiv u/jew fil-prattiki fis-
seħħ f'kull Stat Membru, skont il-kriterji 
li jiddefinixxu l-istatus ta' ħaddiem 
stabbiliti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

Or. fr
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Emenda 31

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, 
fuq kuntratt b'terminu fiss, fuq kuntratt 
permanenti jew ħaddiem temporanju, li l-
impjieg tiegħu jintemm qabel iż-żmien 
minħabba l-għoti tas-sensja, jew li l-
kuntratt tiegħu ma jiġġeddidx, minħabba 
raġunijiet ekonomiċi;

Or. fr

Emenda 32

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 mill-
FET;

Or. fr

Emenda 33

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 
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-

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

Or. fr

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
għal kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
FEG għal miżuri mmirati lejn il-ħaddiema 
spostati u l-persuni li jaħdmu għal rashom 
skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.

1. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
għal kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
FET għal miżuri mmirati lejn il-ħaddiema 
spostati u l-persuni li jaħdmu għal rashom 
skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.

Or. fr

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FEG għandha tiġi pprovduta f'avvenimenti 
ta' ristrutturar kbar li jirriżultaw f'dan li ġej:

2. Kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FET għandha tiġi pprovduta f'avvenimenti 
ta' ristrutturar kbar li jirriżultaw f'dan li ġej:

Or. fr

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-waqfien ta' attività ta' aktar minn 
250 ħaddiem spostat jew persuni li jaħdmu 
għal rashom, matul perjodu ta' referenza ta' 

(a) il-waqfien ta' attività ta' aktar minn 
250 ħaddiem spostat jew persuni li jaħdmu 
għal rashom, matul perjodu ta' referenza ta' 
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erba' xhur, f'intrapriża fi Stat Membru, 
inkluż fejn dak il-waqfien japplika fil-
fornituri tagħha jew fil-produtturi 
downstream;

disa' xhur, f'intrapriża fi Stat Membru, 
inkluż fejn dak il-waqfien japplika fil-
fornituri tagħha jew fil-produtturi 
downstream;

Or. fr

Emenda 37

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' 
disa' xhur, partikolarment fl-SMEs, fejn 
kollha kemm huma jistgħu joperaw 
f'setturi ekonomiċi identiċi jew simili 
ddefiniti fil-livell tad-diviżjoni NACE 
Reviżjoni 2 u li jkunu jinsabu 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;

Or. fr

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-waqfien ta' attività ta' aktar 
minn 250 ħaddiem spostat jew persuni li 
jaħdmu għal rashom, fuq perjodu ta' 
referenza ta' erba' xhur, partikolarment 
fl-SMEs, li joperaw fl-istess setturi 
ekonomiċi jew f'setturi differenti ddefiniti 

imħassar
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fil-livell tad-diviżjoni NACE Reviżjoni  2 u 
li jkunu jinsabu fl-istess reġjun iddefinit 
fil-livell NUTS 2.

Or. fr

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi swieq tax-xogħol żgħar jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' applikazzjonijiet 
li jinvolvu l-SMEs, fejn tkun debitament 
motivata mill-Istat Membru applikant, 
applikazzjoni għal kontribuzzjoni 
finanzjarja skont dan l-Artikolu tista' tiġi 
kkunsidrata ammissibbli anke jekk il-
kriterji stabbiliti fil-punti (a), (b) jew (c) 
tal-paragrafu 1 ma jiġux issodisfati 
kompletament, meta s-sensji jkollhom 
impatt serju fuq l-impjiegi u fuq l-
ekonomija lokali jew reġjonali. L-Istat 
Membru applikant għandu jispeċifika 
liema mill-kriterji ta' intervent stabbiliti fil-
punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1 
mhumiex issodisfati bis-sħiħ. L-ammont 
aggregat tal-kontribuzzjonijiet f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali ma jistax jaqbeż il-15 % tal-
limitu massimu annwali tal-FEG.

3. Fi swieq tax-xogħol żgħar jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn tkun 
debitament motivata mill-Istat Membru 
applikant, applikazzjoni għal 
kontribuzzjoni finanzjarja skont dan l-
Artikolu tista' tiġi kkunsidrata ammissibbli 
anke jekk il-kriterji stabbiliti fil-punti (a), 
(b) jew (c) tal-paragrafu 1 ma jiġux 
issodisfati kompletament, meta s-sensji 
jkollhom impatt serju fuq l-impjiegi u fuq 
l-ekonomija lokali jew reġjonali. L-Istat 
Membru applikant għandu jispeċifika 
liema mill-kriterji ta' intervent stabbiliti fil-
punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1 
mhumiex issodisfati bis-sħiħ. L-ammont 
aggregat tal-kontribuzzjonijiet f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali ma jistax jaqbeż il-15 % tal-
limitu massimu annwali tal-FET.

Or. fr

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-FEG ma jistax jiġi mmobilizzat 
meta l-ħaddiema jingħataw is-sensja bħala 

4. L-FET ma jistax jiġi mmobilizzat 
meta l-ħaddiema jingħataw is-sensja bħala 
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riżultat ta' tnaqqis fil-baġit li jittieħed minn 
Stat Membru, li jaffettwa lis-setturi li 
jiddependu mill-finanzjament pubbliku.

riżultat ta' tnaqqis fil-baġit li jittieħed minn 
Stat Membru, li jaffettwa lis-setturi li 
jiddependu mill-finanzjament pubbliku.

Or. fr

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a

Rata għolja ta' qgħad 

Għar-reġjuni b'rata ta' qgħad ekwivalenti 
għal 10 % jew aktar, l-applikazzjonijiet 
tal-Istati Membri msemmija fl-
Artikolu 5(1) sa (3), jistgħu jkunu 
akkumpanjati minn applikazzjoni għal 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET għal 
miżuri eċċezzjonali bħal dawk elenkati fl-
Artikolu 8(2) immirati biex isaħħu l-
prospetti soċjoekonomiċi fir-reġjun u/jew 
fiż-żona ġeografika kkonċernata diment li 
l-applikazzjoni tkopri reġjun jew żewġ 
reġjuni kontigwi tal-livell NUTS 2 jew 
aktar minn żewġ reġjuni kontigwi tal-
livell NUTS 2.

Or. fr

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru applikant għandu 
jispeċifika l-metodu użat għall-kalkolu tan-
numru ta' ħaddiema u persuni li jaħdmu 
għal rashom iddefinit fl-Artikolu 4, għall-
fini tal-Artikolu 5.

1. L-Istat Membru applikant għandu 
jispeċifika l-metodu użat għall-kalkolu tan-
numru ta' ħaddiema u persuni li jaħdmu 
għal rashom iddefinit fl-Artikolu 4, għall-
fini tal-Artikolu 5(1) sa (3).
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Or. fr

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru applikant jista' jipprovdi 
pakkett ikkoordinat ta' servizzi 
personalizzati skont l-Artikolu 8 
kofinanzjat mill-FEG lill-benefiċjari 
eliġibbli, li jistgħu jinkludu:

1. L-Istat Membru applikant jista' jipprovdi 
pakkett ikkoordinat ta' servizzi
personalizzati skont l-Artikolu 8(1)
kofinanzjat mill-FET lill-benefiċjari 
eliġibbli, li jistgħu jinkludu:

Or. fr

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ħaddiema spostati u persuni li 
jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom 
tkun waqfet, ikkalkolati skont l-Artikolu 6, 
fil-perjodi ta' referenza previsti fl-
Artikolu 5;

(a) ħaddiema spostati u persuni li 
jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom 
tkun waqfet, ikkalkolati skont l-Artikolu 6, 
fil-perjodi ta' referenza previsti fl-
Artikolu 5(1) sa (3);

Or. fr

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħaddiema spostati u persuni li 
jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom 
tkun waqfet, ikkalkolati skont l-Artikolu 6, 
barra l-perjodu ta' referenza previst fl-
Artikolu 5; jiġifieri 6 xhur qabel il-bidu tal-

(b) ħaddiema spostati u persuni li 
jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom 
tkun waqfet, ikkalkolati skont l-Artikolu 6, 
barra l-perjodu ta' referenza previst fl-
Artikolu 5(1) sa (3); jiġifieri disa' xhur 
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perjodu ta' referenza jew bejn it-tmiem tal-
perjodu ta' referenza u l-aħħar jum qabel 
id-data meta titlesta l-valutazzjoni mill-
Kummissjoni.

qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza jew 
bejn it-tmiem tal-perjodu ta' referenza u l-
aħħar jum qabel id-data meta titlesta l-
valutazzjoni mill-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-Artikolu 2, l-Istati 
Membri li jkunu ppreżentaw l-
applikazzjoni jistgħu jipprovdu servizzi 
personalizzati kofinanzjati mill-FET:

(a) lil persuni qiegħda għal żmien twil 
jew lil żgħażagħ qiegħda li jkunu telqu 
mill-iskola u li ma jkunux imħarrġa, taħt 
il-25 sena, jew taħt it-30 sena jekk Stat 
Membru jiddeċiedi hekk, fid-data ta' 
sottomissjoni tal-applikazzjoni, li 
jikkorrispondu għan-numru ta' 
benefiċjarji maħsuba, bi prijorità lil 
persuni qiegħda jew li ħarġu mid-dinja 
tax-xogħol, sakemm mill-inqas uħud mis-
sensji skont l-Artikoli 3 u 4 jkunu seħħew 
f'reġjuni tal-livell NUTS 2 fejn ir-rata ta' 
qgħad taż-żgħażagħ hija ogħla minn 20 
%. L-għajnuna tista' tingħata lin-NEETs 
ta' taħt il-25 sena jew taħt it-30 sena, jekk 
Stat Membru jiddeċiedi hekk, f'dawk ir-
reġjuni tal-livell NUTS 2 fejn ir-rata ta' 
qgħad taż-żgħażagħ hija ogħla minn 20 
%.

(b) lil ħaddiema li mhumiex ħaddiema 
spostati jew persuni li jaħdmu għal 
rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet 
skont l-Artikolu 4 iżda li l-impjieg 
tagħhom huwa mhedded mir-ristrutturar; 
safejn jipparteċipaw fl-istess settur ta' 
attività kif definit fil-livell tad-diviżjoni 
NACE Reviżjoni 2 kif ukoll f'dak tal-
ħaddiema msemmija f'1(a) u (b).
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Or. fr

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħaddiema u l-persuni li jaħdmu għal 
rashom imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu għandhom jitqiesu eliġibbli 
diment li tkun tista' tiġi stabbilita rabta 
kawżali ċara mal-avveniment li jkun 
skatta s-sensji waqt il-perjodu ta' 
referenza.

L-għadd ta' persuni eliġibbli skont l-
Artikolu 7(2)(a) jenħtieġ li jkun inqas 
mill-għadd ta' ħaddiema eliġibbli skont l-
Artikolu 7(1)(a) u (b), għall-istess 
applikazzjoni għal intervent tal-FET 
ippreżentata minn Stat Membru.

Or. fr

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-FEG għal miżuri attivi tas-suq tax-
xogħol li jagħmlu parti minn pakkett 
ikkoordinat ta' servizzi personalizzati, 
imfassla biex jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni 
tal-benefiċjarji speċifikati u, b'mod 
partikolari, dawk l-aktar żvantaġġati fost il-
ħaddiema spostati, f'impjieg jew f'impjieg 
indipendenti.

Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-FET għal miżuri attivi tas-suq tax-
xogħol li jagħmlu parti minn pakkett 
ikkoordinat ta' servizzi personalizzati, 
imfassla biex jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni 
tal-benefiċjarji speċifikati u, b'mod 
partikolari, dawk l-aktar żvantaġġati fost il-
ħaddiema spostati, f'impjieg jew f'impjieg 
indipendenti.

Or. fr

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-
era industrijali diġitali hija element 
orizzontali obbligatorju ta' kwalunkwe 
pakkett ta' servizzi personalizzati offruti. 
Il-livell ta' taħriġ għandu jiġi adattat għall-
kwalifiki u l-ħtiġijiet tal-benefiċjarju 
rispettiv.

Id-disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-
era industrijali diġitali hija element 
orizzontali li jenħtieġ li jkun promoss 
bħala parti mid-diversi servizzi 
personalizzati offruti. Il-livell ta' taħriġ 
għandu jiġi adattat għall-kwalifiki u l-
ħtiġijiet tal-benefiċjarju rispettiv.

Or. fr

Emenda 50

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.

Or. fr

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kontribuzzjoni mill-FET tista' 
tingħata għal miżuri biex jissaħħu l-
impjiegi u l-prospetti soċjoekonomiċi tar-
reġjun, fil-limiti tal-Artikolu 5(5). L-ispiża 
ta' dawn il-miżuri m'għandhiex taqbeż il-
35 % tal-ispejjeż totali tal-pakkett 
ikkoordinat ta' servizzi personalizzati 
elenkati fl-Artikolu 8(1), għall-istess 
applikazzjoni għal intervent tal-FET 
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imressqa minn Stat Membru filwaqt li s-
sehem tal-kofinanzjament dovut mill-Istat 
Membru għal dawn il-miżuri biss għandu 
jinqasam b'mod ugwali bejn is-settur 
pubbliku u s-settur privat. Dawn il-miżuri 
jistgħu jinkludu:

(a) it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, tan-
netwerking u tal-iskambji ta' esperjenza 
biex jgħinu lill-imsieħba soċjali, lill-
awtoritajiet reġjonali u lill-
assoċjazzjonijiet lokali f'konsultazzjoni 
mas-settur privat jivvalutaw is-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali tar-reġjun, b'mod 
partikolari jimmonitorjaw l-iżvilupp tar-
rata tal-impjiegi fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali kif ukoll l-impatt tar-
ristrutturar fuq setturi u reġjuni speċifiċi; 
jistabbilixxu sistemi ta' twissija bikrija; 
iwettqu dijanjożi konġunta u jħejju 
azzjonijiet futuri miftiehma billi 
jidentifikaw pereżempju s-setturi 
ekonomiċi li l-iżvilupp tagħhom jista' 
joffri prospetti ta' impjieg sinifikanti;

(b) it-tisħiħ tal-politiki attivi tas-suq 
tax-xogħol bħall-identifikazzjoni tas-
servizzi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ li 
jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' 
dawn is-setturi; l-istabbiliment ta' 
pjanijiet ta' kwalifiki; l-appoġġ għall-
iżvilupp tal-ħiliet ibbażati fuq il-ħiliet 
ġeneriċi u transversali, li jenfasizzaw it-
taħriġ tal-adulti bi kwalifiki baxxi; il-
provvista ta' servizzi ta' gwida 
vokazzjonali u l-għajnuna għall-
validazzjoni tat-tagħlim formali u mhux 
formali u ċ-ċertifikazzjoni tal-esperjenza 
miksuba.

Or. fr

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri li ġejjin ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-FEG:

Dawn il-miżuri li ġejjin ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-FET:

Or. fr

Emenda 53

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-FET ma 
għandhomx jissostitwixxu l-miżuri passivi 
ta' protezzjoni soċjali.

Or. fr

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq inizjattiva tal-Istat Membru 
applikant, tista' ssir kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-FEG għall-attivitajiet ta' 
tħejjija, ġestjoni, informazzjoni u 
pubbliċità, kontroll u rapportar.

4. Fuq inizjattiva tal-Istat Membru 
applikant, tista' ssir kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-FET għall-attivitajiet ta' 
tħejjija, ġestjoni, informazzjoni u 
pubbliċità, kontroll u rapportar.

Or. fr

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol 
mid-data tas-sottomissjoni tal-
applikazzjoni, jew, fejn applikabbli, mid-
data li fiha l-Kummissjoni jkollha f'idejha 
t-traduzzjoni tal-applikazzjoni, tkun liema 
tkun l-aħħar waħda li tasal, il-Kummissjoni 
għandha tgħarraf lill-Istat Membru bi 
kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li 
jkollha bżonn sabiex tivvaluta l-
applikazzjoni.

2. Fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol 
mid-data tas-sottomissjoni tal-
applikazzjoni, jew, fejn applikabbli, mid-
data li fiha l-Kummissjoni jkollha f'idejha 
t-traduzzjoni tal-applikazzjoni, tkun liema 
tkun l-aħħar waħda li tasal, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ irċevuta tal-applikazzjoni 
u tgħarraf lill-Istat Membru bi kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali li jkollha bżonn 
sabiex tivvaluta l-applikazzjoni.

Or. fr

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija 
mill-Istat Membru, il-Kummissjoni 
għandha tlesti l-valutazzjoni tagħha tal-
konformità tal-applikazzjoni mal-
kundizzjonijiet rekwiżiti biex tingħata 
kontribuzzjoni finanzjarja, fi żmien 60 jum 
ta' xogħol minn meta tasal l-applikazzjoni 
kompluta jew, fejn applikabbli mit-
traduzzjoni tal-applikazzjoni. Fejn il-
Kummissjoni, ma tkunx tista' tirrispetta din 
l-iskadenza, għandha tagħti spjegazzjoni 
bil-miktub fejn tagħti r-raġunijiet tad-
dewmien.

4. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija 
mill-Istat Membru, il-Kummissjoni 
għandha tlesti l-valutazzjoni tagħha tal-
konformità tal-applikazzjoni mal-
kundizzjonijiet rekwiżiti biex tingħata 
kontribuzzjoni finanzjarja, fi żmien 40 jum 
ta' xogħol minn meta tasal l-applikazzjoni 
kompluta jew, fejn applikabbli mit-
traduzzjoni tal-applikazzjoni. Fejn il-
Kummissjoni, ma tkunx tista' tirrispetta din 
l-iskadenza, jista' jkollha perjodu 
addizzjonali ta' 20 jum permezz ta' 
spjegazzjoni minn qabel bil-miktub li 
tiġġustifika r-raġunijiet tad-dewmien 
tagħha u ta' notifika tagħha lill-Istat 
Membru kkonċernat.

Or. fr
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Emenda 57

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) stima tal-baġit għal kull 
komponent tal-pakkett ikkoordinat ta' 
servizzi personalizzati lill-benefiċjarji 
msemmija fl-Artikolu 7(2)(b), jekk ikun il-
każ;

Or. fr

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) id-dati li fihom inbdew jew għad 
iridu jinbdew is-servizzi personalizzati 
għall-benefiċjarji speċifikati u l-attivitajiet 
biex jiġi implimentat l-FEG, kif stabbilit 
fl-Artikolu 8;

(j) id-dati li fihom inbdew jew għad 
iridu jinbdew is-servizzi personalizzati 
għall-benefiċjarji speċifikati u l-attivitajiet 
biex jiġi implimentat l-FET, kif stabbilit fl-
Artikolu 8;

Or. fr

Emenda 59

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 

(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 



PE625.202v01-00 36/48 PR\1157866MT.docx

MT

ftehimiet kollettivi; ftehimiet kollettivi;

Or. fr

Emenda 60

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) jekk l-applikazzjoni tinkludi 
applikazzjoni għal intervent skont l-
Artikolu 7(2)(b), ċertifikat ta' 
aċċettazzjoni ta' sehem ekwivalenti għal 
30 % tal-ispejjeż totali stmati tal-miżuri 
msemmija fil-punt (ia), mis-settur privat 
interessat għall-azzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 8(1).

Or. fr

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk tiġi ppreżentata applikazzjoni 
għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET 
fil-limiti tal-Artikolu 5(5), din għandha 
tinkludi, minbarra l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 9(5), l-
informazzjoni li ġejja:

(a) deskrizzjoni qasira tas-sitwazzjoni 
ekonomika u tal-impjiegi fil-livell lokali, 
reġjonali jew nazzjonali;

(b) deskrizzjoni ddettaljata tal-pakkett 
ikkoordinat ta' servizzi b'appoġġ għat-
tranżizzjoni u tal-infiq relatat, inkluż, 
b'mod partikolari, ta' kwalunkwe miżura 
li tappoġġja inizjattivi ta' attivazzjoni tas-
suq tax-xogħol u ta' kwalunkwe miżura li 
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ssaħħaħ il-prospetti soċjoekonomiċi u 
ambjentali tar-reġjun ikkonċernat;

(c) stima tal-baġit għal kull 
komponent tal-pakkett ikkoordinat ta' 
servizzi msemmija fl-Artikolu 8(2);

Or. fr

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FEG ma għandhiex tieħu post miżuri li 
huma r-responsabbiltà ta' kumpaniji skont 
il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi.

1. Kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FET ma għandhiex tieħu post miżuri li 
huma r-responsabbiltà ta' kumpaniji skont 
il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi.

Or. fr

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FEG għandha tkun limitata għal dak li 
huwa neċessarju biex tipprovdi appoġġ ta' 
darba, b'mod temporanju, għall-benefiċjarji 
speċifikati. Il-miżuri appoġġati mill-FEG
għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-
Unjoni u mal-liġi nazzjonali, inklużi r-
regoli dwar għajnuna mill-Istat.

3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FET għandha tkun limitata għal dak li 
huwa neċessarju biex tipprovdi appoġġ ta' 
darba, b'mod temporanju, għall-benefiċjarji 
speċifikati. Il-miżuri appoġġati mill-FET
għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-
Unjoni u mal-liġi nazzjonali, inklużi r-
regoli dwar għajnuna mill-Istat.

Or. fr
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Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istat Membru applikant għandu 
jiżgura li l-miżuri speċifiċi li jirċievu 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG ma 
jirċivux assistenza minn strumenti 
finanzjarji oħra tal-Unjoni.

5. L-Istat Membru applikant għandu 
jiżgura li l-miżuri speċifiċi li jirċievu 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET ma 
jirċivux assistenza minn strumenti 
finanzjarji oħra tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 65

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 l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jkunu parti integrali 
mill-istadji varji tal-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET u jiġu 
promossi matulha.

Or. fr

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, 
perċentwal ta' mhux aktar minn 0.5 % tal-
limitu massimu annwali tal-FEG jista' 
jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni 
tiegħu, bħal attivitajiet ta' tħejjija, ta' 
monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditjar u 

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, 
perċentwal ta' mhux aktar minn 0.5 % tal-
limitu massimu annwali tal-FET jista' 
jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni 
tiegħu, bħal attivitajiet ta' tħejjija, ta' 
monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditjar u 
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evalwazzjoni, inkluż is-sistemi corporate 
tas-sistemi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni korporattiva, attivitajiet ta' 
komunikazzjoni u dawk li jsaħħu l-
viżibbiltà tal-FEG u miżuri amministrattivi 
oħrajn u ta' assistenza teknika. Tali miżuri 
jistgħu jkopru perjodi ta' programmar futuri 
u preċedenti.

evalwazzjoni, inkluż is-sistemi corporate 
tas-sistemi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni korporattiva, attivitajiet ta' 
komunikazzjoni u dawk li jsaħħu l-
viżibbiltà tal-FET u miżuri amministrattivi 
oħrajn u ta' assistenza teknika. Tali miżuri 
jistgħu jkopru perjodi ta' programmar futuri 
u preċedenti.

Or. fr

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
tinforma lill-partijiet ikkonċernati kollha 
tal-FET, fosthom il-Parlament Ewropew, 
dwar is-sottokuntrattur magħżul.

Or. fr

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-assistenza teknika tal-
Kummissjoni għandha tinkludi l-għoti ta' 
informazzjoni u gwida għall-Istati Membri 
għall-użu, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-FEG. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi wkoll informazzjoni flimkien ma' 
gwida ċara dwar l-użu tal-FEG lis-sħab 
soċjali Ewropej u nazzjonali. Il-miżuri ta' 
gwida jistgħu jinkludu wkoll il-ħolqien ta' 

4. L-assistenza teknika tal-
Kummissjoni għandha tinkludi l-għoti ta' 
informazzjoni u gwida għall-Istati Membri 
għall-użu, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-FET. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi wkoll informazzjoni flimkien ma' 
gwida ċara dwar l-użu tal-FET lis-sħab 
soċjali Ewropej u nazzjonali. Il-miżuri ta' 
gwida jistgħu jinkludu wkoll il-ħolqien ta' 
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task forces f'każijiet ta' taqlib ekonomiku 
sever fi Stat Membru.

task forces f'każijiet ta' taqlib ekonomiku 
sever fi Stat Membru.

Or. fr

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
preżenza online u taġġornaha regolarment, 
li tkun aċċessibbli bil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, biex 
tipprovdi informazzjoni aġġornata dwar l-
FEG, gwida dwar is-sottomissjoni tal-
applikazzjonijiet, kif ukoll informazzjoni 
dwar applikazzjonijiet aċċettati u miċħuda 
u dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill fil-proċedura baġitarja.

2. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
preżenza online u taġġornaha regolarment, 
li tkun aċċessibbli bil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, biex 
tipprovdi informazzjoni aġġornata dwar l-
FET, gwida dwar is-sottomissjoni tal-
applikazzjonijiet, kif ukoll informazzjoni 
dwar applikazzjonijiet aċċettati u miċħuda 
u dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill fil-proċedura baġitarja.

Or. fr

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

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-FET u 
r-riżultati tagħhom abbażi ta' esperjenzi bl-
iskop li ttejjeb l-effikaċja tal-FET u tiżgura 
li ċ-ċittadini u l-ħaddiema tal-Unjoni jkunu 
jafu bil-FET.

Or. fr
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, abbażi 
tal-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 9 
u b'mod partikolari wara li tikkunsidra n-
numru ta' benefiċjarji speċifikati, il-miżuri 
proposti u l-istima tal-ispejjeż, tevalwa u 
tipproponi mill-aktar fis possibbli l-
ammont ta' kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FEG, jekk teżisti, li jista' jsir fil-limiti tar-
riżorsi disponibbli.

1. Il-Kummissjoni għandha, abbażi 
tal-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 9 
u b'mod partikolari wara li tikkunsidra n-
numru ta' benefiċjarji speċifikati, il-miżuri 
proposti u l-istima tal-ispejjeż, tevalwa u 
tipproponi fl-iskadenza stabbilita fl-
Artikolu 9(4), l-ammont ta' kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-FET, jekk teżisti, li jista' 
jsir fil-limiti tar-riżorsi disponibbli.

Or. fr

Emenda 72

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-FET
għall-miżuri offruti m'għandhiex taqbeż 
is-70 % tal-ispejjeż totali stmati msemmija 
fl-Artikolu 9.

Or. fr

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, abbażi tal-valutazzjoni li tkun 
saret skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni 
tikkonkludi li l-kundizzjonijiet għal 
kontribuzzjoni finanzjarja ma jkunux ġew 
issodisfati taħt dan ir-Regolament, hija 

4. Fejn, abbażi tal-valutazzjoni li tkun 
saret skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni 
tikkonkludi li l-kundizzjonijiet għal 
kontribuzzjoni finanzjarja ma jkunux ġew 
issodisfati taħt dan ir-Regolament, hija 
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għandha immedjatament tinnotifika lill-
Istat Membru applikant.

għandha immedjatament tinnotifika lill-
Istat Membru applikant u lil kwalunkwe 
parti oħra kkonċernata mill-FET, 
fosthom il-Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-nefqa għandha tkun eliġibbli 
għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG
mid-dati stabbiliti fl-applikazzjoni skont il-
punt (j) tal-Artikolu 9(5) li fihom l-Istat 
Membru kkonċernat jibda, jew huwa 
mistenni li jibda jipprovdi s-servizzi 
personalizzati għall-benefiċjarji speċifikati 
jew iġarrab in-nefqa amministrattiva sabiex 
jiġi implimentat l-FEG, skont l-Artikolu 8 
(1) u (4).

1. In-nefqa għandha tkun eliġibbli 
għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET
mid-dati stabbiliti fl-applikazzjoni skont il-
punt (j) tal-Artikolu 9(5) li fihom l-Istat 
Membru kkonċernat jibda, jew huwa 
mistenni li jibda jipprovdi s-servizzi 
personalizzati għall-benefiċjarji speċifikati 
jew iġarrab in-nefqa amministrattiva sabiex 
jiġi implimentat l-FET, skont l-Artikolu 8 
(1) u (4).

Or. fr

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-perjodu ta' implimentazzjoni 
huwa l-perjodu mid-dati stabbiliti fl-
applikazzjoni skont il-punt (j) tal-
Artikolu 9(5) li fih l-Istat Membru 
kkonċernat jibda s-servizzi personalizzati 
għall-benefiċjarji speċifikati u l-attivitajiet 
biex jiġi implimentat l-FEG, kif stabbilit 
fl-Artikolu 8, u jintemm 24 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni dwar 
il-kontribuzzjoni finanzjarja.

3. Il-perjodu ta' implimentazzjoni 
huwa l-perjodu mid-dati stabbiliti fl-
applikazzjoni skont il-punt (j) tal-
Artikolu 9(5) li fih l-Istat Membru 
kkonċernat jibda s-servizzi personalizzati 
għall-benefiċjarji speċifikati u l-attivitajiet 
biex jiġi implimentat l-FET, kif stabbilit fl-
Artikolu 8, u jintemm 24 xahar wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni dwar il-
kontribuzzjoni finanzjarja.
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Or. fr

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn benefiċjarju jidħol għal kors 
edukattiv jew ta' taħriġ li jdum sentejn jew 
aktar, in-nefqa għal tali kors għandha tkun 
eliġibbli għall-kofinanzjament tal-FEG
sad-data meta mistenni joħroġ ir-rapport 
finali msemmi fl-Artikolu 20(1), kemm-il 
darba n-nefqa rilevanti tkun iġġarrbet qabel 
dik id-data.

4. Fejn benefiċjarju jidħol għal kors 
edukattiv jew ta' taħriġ li jdum sentejn jew 
aktar, in-nefqa għal tali kors għandha tkun 
eliġibbli għall-kofinanzjament tal-FET
sad-data meta mistenni joħroġ ir-rapport 
finali msemmi fl-Artikolu 20(1), kemm-il 
darba n-nefqa rilevanti tkun iġġarrbet qabel 
dik id-data.

Or. fr

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-Kummissjoni tkun 
ikkonkludiet li l-kundizzjonijiet biex 
tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FEG ikunu ġew issodisfati, din għandha 
tissottometti talba għal trasferiment lejn il-
linji baġitarji rilevanti skont l-Artikolu 31 
tar-Regolament Finanzjarju.

1. Fejn il-Kummissjoni tkun 
ikkonkludiet li l-kundizzjonijiet biex 
tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-
FET ikunu ġew issodisfati, din għandha 
tissottometti talba għal trasferiment lejn il-
linji baġitarji rilevanti skont l-Artikolu 31 
tar-Regolament Finanzjarju.

Or. fr

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt d
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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 fis-sitt xhur ta' 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;

Or. fr

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sa mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara li l-Kummissjoni tkun irċeviet l-
informazzjoni kollha meħtieġa skont il-
paragrafu 1, għandha tagħlaq il-
kontribuzzjoni finanzjarja billi 
tiddetermina l-ammont finali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG u, 
jekk ikun hemm, il-bilanċ li għandu 
jitħallas mill-Istat Membru kkonċernat 
skont l-Artikolu 24. L-għeluq għandu jkun 
jiddependi mill-provvdiment tal-indikatur 
tar-riżultati fuq żmien itwal skont il-
paragrafu 2.

3. Sa mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara li l-Kummissjoni tkun irċeviet l-
informazzjoni kollha meħtieġa skont il-
paragrafu 1, għandha tagħlaq il-
kontribuzzjoni finanzjarja billi 
tiddetermina l-ammont finali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET u, jekk 
ikun hemm, il-bilanċ li għandu jitħallas 
mill-Istat Membru kkonċernat skont l-
Artikolu 24. L-għeluq għandu jkun 
jiddependi mill-provvediment tal-indikatur 
tar-riżultati fuq żmien itwal skont il-
paragrafu 2.

Or. fr
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Emenda 80

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. Mill-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-FET 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.

Or. fr

Emenda 81

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 
għandha twettaq evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FEG.

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

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Biex tiżgura valutazzjoni effettiva 
tal-progress tal-FEG biex jikseb l-għanijiet 
tiegħu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 25 biex temenda l-Anness biex 
tirrevedi jew tikkomplementa l-indikaturi 
fejn jitqies neċessarju u biex tissuplimenta 
dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar 
l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u 
tal-evalwazzjoni.

4. Biex tiżgura valutazzjoni effettiva 
tal-progress tal-FET biex jikseb l-għanijiet 
tiegħu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 25 biex temenda l-Anness biex 
tirrevedi jew tikkomplementa l-indikaturi 
fejn jitqies neċessarju u biex tissuplimenta 
dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar 
l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u 
tal-evalwazzjoni.

Or. fr

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għar-
responsabbiltà tal-Kummissjoni biex 
timplimenta l-baġit ġenerali tal-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jassumu r-
responsabbiltà għall-ġestjoni tal-miżuri 
appoġġati mill-FEG u l-kontroll 
finanzjarju tal-miżuri. Il-passi li jieħdu 
għandhom jinkludu:

1. Mingħajr preġudizzju għar-
responsabbiltà tal-Kummissjoni biex 
timplimenta l-baġit ġenerali tal-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jassumu r-
responsabbiltà għall-ġestjoni tal-miżuri 
appoġġati mill-FET u l-kontroll finanzjarju 
tal-miżuri. Il-passi li jieħdu għandhom 
jinkludu:

Or. fr

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-Artikolu [63(3)?] tar-
Regolament Finanzjarju, l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw il-korpi 
responsabbli mill-ġestjoni u l-kontroll tal-
miżuri appoġġati mill-FEG. Dawk il-korpi 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni stabbilita fl-[Artikolu 63(5), 
(6) u (7) ?] tar-Regolament Finanzjarju 
dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja meta jissottomettu r-rapport 
finali msemmi fl-Artikolu 20(1) ta' dan ir-
Regolament.

Għall-għanijiet tal-Artikolu [63(3)?] tar-
Regolament Finanzjarju, l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw il-korpi 
responsabbli mill-ġestjoni u l-kontroll tal-
miżuri appoġġati mill-FET. Dawk il-korpi 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni stabbilita fl-[Artikolu 63(5), 
(6) u (7) ?] tar-Regolament Finanzjarju 
dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja meta jissottomettu r-rapport 
finali msemmi fl-Artikolu 20(1) ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak l-iskop, mingħajr preġudizzju 
għas-setgħat tal-Qorti tal-Awdituri jew 
għall-verifiki magħmulin mill-Istat 
Membru skont il-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali, l-uffiċjali jew impjegati tal-
Kummissjoni jistgħu jwettqu verifiki fil-
post, inklużi verifiki rappreżentattivi, dwar 
il-miżuri ffinanzjati mill-FEG b'avviż li 
jintbagħat fiż-żmien minimu ta' jum ta' 
xogħol. Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istat Membru applikant bl-
iskop li takkwista l-assistenza neċessarja 
meħtieġa. Uffiċjali jew impjegati tal-Istat 
Membru kkonċernat jistgħu jieħdu sehem 
f'dawn il-verifiki.

Għal dak l-iskop, mingħajr preġudizzju 
għas-setgħat tal-Qorti tal-Awdituri jew 
għall-verifiki magħmulin mill-Istat 
Membru skont il-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali, l-uffiċjali jew impjegati tal-
Kummissjoni jistgħu jwettqu verifiki fil-
post, inklużi verifiki rappreżentattivi, dwar 
il-miżuri ffinanzjati mill-FET b'avviż li 
jintbagħat fiż-żmien minimu ta' jum ta' 
xogħol. Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istat Membru applikant bl-
iskop li takkwista l-assistenza neċessarja 
meħtieġa. Uffiċjali jew impjegati tal-Istat 
Membru kkonċernat jistgħu jieħdu sehem 
f'dawn il-verifiki.

Or. fr
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Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dokumenti ta' ġustifikazzjoni 
li jirrigwardaw in-nefqa magħmula 
jinżammu għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri għal 
perjodu ta' tliet snin wara l-għeluq ta' 
kontribuzzjoni finanzjarja riċevuta mill-
FEG.

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dokumenti ta' ġustifikazzjoni 
li jirrigwardaw in-nefqa magħmula 
jinżammu għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri għal 
perjodu ta' tliet snin wara l-għeluq ta' 
kontribuzzjoni finanzjarja riċevuta mill-
FET.

Or. fr
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