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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Mingħajr ma nidħlu f'evalwazzjoni fil-fond tal-globalizzazzjoni bħala tali, jidher ċar li 
flimkien mal-benefiċċji, din iġġib magħha wkoll numru ta' diffikultajiet. L-Unjoni Ewropea 
ovvjament qed taħdem ħafna biex tirreaġixxi permezz ta' serje ta' inizjattivi. Minkejja dan, il-
miżuri u l-politiki attwali ma jippermettuliex li ssolvi għal kollox il-problemi maħluqa mill-
globalizzazzjoni. Jista' jitqies li r-reazzjoni l-aktar effettiva kontra t-taqlib ta' l-istruttura tas-
sistemi kummerċjali dinjija u l-konsegwenzi tiegħu għall-ħaddiema hija ta' miżuri ibsin bħall-
investiment fil-ħolqien ta' l-impjiegi, l-appoġġ u l-inkoraġġiment għall-intrapriżi, aktar 
finanzjament għax-xjenza u r-riċerka, żjieda tal-flessibiltà fis-suq tax-xogħol, u b'dan il-mod, 
il-ħolqien tal-kondizzjonijiet għat-tkabbir globali tal-kompetittività Ewropea. Madankollu 
wieħed jista' jilqa' b'sodisfazzjon il-proġett għall-ħolqien tal-Fond Ewropew ta’ aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni (EGF), u dan għal diversi raġunijiet.

Jekk fost l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni hemm li tibgħat sinjal pożittiv, li turi li l-
istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri ta' l-Unjoni jridu jieħdu sehem fis-soluzzjoni tal-
problemi marbuta ma' l-evoluzzjoni ta' l-iskambji internazzjonali u mal-konsegwenzi ta' din l-
evoluzzjoni għall-ħaddiema, allura aħna nistgħu nappoġġjaw dan l-isforz - għalkemm konxji 
li l-kapaċitajiet ta' l-EGF huma limitati u wkoll bil-kondizzjoni li l-kriterji u r-regoli relatati 
miegħu jkunu trasparenti kif ukoll kemm jista' jkun sempliċi - sabiex, avolja għandu mezzi 
limitati, il-fond ikun jista' ta' l-inqas ikollu ċertu effett. Huwa wkoll neċessarju li nżommu 
f'moħħna li hemm serje ta' fatturi li jikkondizzjonaw l-azzjoni ta' l-EGF u l-mod kif tkun 
ipperċepita. Pereżempju l-ugwaljanza f'termini ta' l-aċċess, tal-kondizzjonijiet u ta' l-
opportunitajiet għall-Istati Membri kollha (żgħar u kbar), il-possibilità li tinkiseb għajnuna 
f'każ ta' problemi, mhux biss għall-intrapriżi l-kbar, imma fuq kollox għall-intrapriżi żgħar u 
medji, li l-aktar li jħossu l-fluttwazzjonijiet u li, barra minn hekk, huma l-maġġoranza assoluta 
u l-bażi ta' l-istruttura intraprenditorjali fl-Unjoni Ewropea.

Dawn il-kunsiderazzjonijiet, u oħrajn, huma r-raġunijiet għall-bidliet u l-addatamenti proposti 
għat-test oriġinali ppreżentat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-progett ta' l-EGF.
Il-kriterji ta' eliġibbiltà għall-għajnuna mill-EGF huma punt partikularment kontroversjali. Il-
proposta tal-Kummissjoni toħloq il-biża li jista' jinkiser il-prinċipju ta' l-ugwaljanza fit-
trattament, mingħajr kunsiderazzjonijiet ta' daqs, għall-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea u 
għall-intrapriżi li jistgħu jirċievu għajnuna mill-EGF. Huwa neċessarju li nżommu f'moħħna, 
pereżempju, li 99% ta' l-intrapriżi ta' l-Unjoni Ewropea huma intrapriżi żgħar u medji (SMEs) 
u li 92 % minn dawn jimpjegaw anqas minn għaxar persuni. Għalhekk jidher opportun li jkun 
immodifikat il-kriterju li jirriserva għall-intrapriżi li għandhom ta' l-anqas 1,000 ħaddiem il-
possibilità li jirċievu għajnuna mill-EGF. B'din il-kondizzjoni, flimkien ma' kriterji oħra, l-
aċċess għall-Fond ikun diffiċli ħafna għall-Istati Membri ż-żgħar ta' l-Unjoni Ewropea, li diġà 
esprimew ir-riservi tagħhom waqt id-diskussjonijiet.

Mhux anqas kontroversjali huwa l-prinċipju li l-Fond jintervjeni f'każ ta' delokalizzazzjoni 
tal-produzzjoni lejn pajjiżi terzi. Il-fatt li l-fond ma jintervjenix fil-każ ta' telf ta' impjiegi 
minħabba delokalizzazzjoni lejn pajjiż ieħor ta' l-Unjoni Ewropea, waqt li l-konsegwenzi ta' 
dan it-tip ta' delokalizzazzjoni, ikkawżat mit-tiftixa għall-kondizzjonijiet ta' produzzjoni l-
aktar favorevoli, huma l-istess, iwassal għall-ħolqien ta' ċerti "kategoriji żvantaġġjati" bejn il-
ħaddiema mingħajr impjieg. Barra minn hekk, il-problema tista' issir aktar serja bit-tkabbir li 
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jmiss ta' l-Unjoni Ewropea (dalwaqt isiru membri l-Bulgarija u r-Rumanija) li bħalissa qed 
jiġi ppreparat. Jeżisti wkoll ir-riskju li l-intrapriżi jippreferu jiddelokalizzaw il-produzzjoni 
barra mill-Unjoni Ewropea, ħaġa li żgur mhix fl-interess ta' l-Unjoni. Sabiex l-EGF ikun fond 
li jirreaġixxi fil-pront għall-bidliet ekonomiċi li mhumiex prevedibbli u li jseħħu għal 
għarrieda, allura l-kriterji jridu jkunu sempliċi u l-proċedura għall-approvazzjoni u l-użu tal-
krediti trid tkun qasira ħafna. Huwa diffiċli ħafna li dawn il-prinċipji jkunu integrati fil-
proposta tal-Kummissjoni, avolja wħud mill-emendamenti li ppropona l-kumitat ITRE huma 
propju f'din id-direzzjoni.

Skond ir-rapporteur għal opinjoni, aspett importanti tal-proċess tal-ħolqien u mbagħad ta' l-
użu ta' l-EGF għandu jkun is-sehem attiv, mhux biss ta' l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem 
u ta' l-istituzzjonijiet tal-varji Stati Membri, iżda wkoll ta' l-imsieħba soċjali. Wara li jkunu 
kkonsultati, l-opinjonijiet tagħhom għandhom ikunu inkorporati fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. Huwa opportun li tingħata attenzjoni akbar lill-grupp ta' ħaddiema li, minħabba 
l-età avvanzata tagħhom, għandhom problemi kbar fis-suq tax-xogħol, aktar u aktar minħabba 
li dan il-grupp qed jikber b'mod kostanti fl-Unjoni Ewropea. Il-persuni li għandhom madwar 
50 sena għandhom diffikultajiet kbar biex isibu xogħol, jew, sa ċertu punt, biex ibiddlu x-
xogħol. Madankollu, ir-rapporteur għal opinjoni jaħseb li mhux f'loku li jkun stabbilit limitu 
preċiż ta' 50 sena, għaliex l-età tal-persuni li jiltaqgħu ma' problemi bħal dawn tvarja fuq firxa 
ta' żmien 'l fuq jew 'l isfel minn dan il-limitu. Barra minn hekk, hemm bżonn li tingħata 
kunsiderazzjoni lill-ispeċifiċitajiet tal-professjonijiet differenti fejn il-ħaddiema huma 
meqjusa bħala "imdaħħla fiż-żmien" jew "inqas utli" qabel ma jkunu laħqu l-limitu ta' età li 
fih il-ħaddiema huma ġeneralment meqjusa bħala tali. L-emendi għall-proposta oriġinali 
jippruvaw ukoll jinkludu l-partikularitajiet tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, pereżempju fir-
rigward tal-ħruġ bil-pensjoni.

Skond ir-rapporteur għal opinjoni tal-kumitat ITRE, kondizzjoni importanti għall-eżistenza u 
l-interventi ta' l-EGF għandha tkun l-evalwazzjoni dettaljata u oġġettiva ta' l-azzjoni ta' dan l-
istrument meta mqabbla ma' l-obbjettiv oriġinali tiegħu u, fejn meħtieġ, l-adattament tal-
kriterji (inkluza żjieda fil-baġit) fuq il-bażi ta' l-esperjenza miksuba, sabiex l-EGF ma jsirx 
inizjattiva purament formali u burokratika, mingħajr effetti utli għall-Istati Membri ta' l-
Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadini tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 2

(2) L-EGF għandu jipprovdi għajnuna (2) Wara r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
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speċifika ta’ darba sabiex tkun iffaċilitata l-
integrazzjoni mill-ġdid fid-dinja tax-xogħol 
tal-ħaddiema f’oqsma jew setturi li jkunu 
qed ibatu minn xokk serju ta’ ansjetà 
ekonomika.

Ewropew tal-5 ta' Lulju 2006 dwar qafas 
ta’ politika għat-tisħiħ ta' l-industrija tal-
manifattura ta’ l-UE – lejn strateġija aktar 
integrata għall-politika industrijali, li tilqa' 
l-ħolqien tal-Fond Ewropew ta’ 
aġġustament għall-globalizzazzjoni u titlob 
li dan jiffoka fuq l-għajnuna lill-ħaddiema 
li spiċċaw mingħajr impjieg minħabba l-
globalizzazzjoni biex isibu xogħol, ikun 
tajjeb li l-EGF jipprovdi għajnuna speċifika 
ta’ darba sabiex tkun iffaċilitata l-
integrazzjoni mill-ġdid fid-dinja tax-xogħol 
tal-ħaddiema f’oqsma jew setturi li jkunu 
qed ibatu minn xokk serju ta’ ansjetà 
ekonomika.

Ġustifikazzjoni

Waqt il-vot dwar ir-rapport intitulat "Qafas ta’ Politika għat-Tisħiħ ta' l-industrija tal-
manifattura ta’ l-UE – lejn strateġija aktar integrata għall-politika industrijali" fl-4 ta' Lulju 
2006, (rapporteur: Joan Calabuig Rull), il-Parlament Ewropew adotta, fil-punt 33 wara li ġie 
emendat, il-formulazzjoni: "Il-Parlament Ewropew (...) jilqa' b’sodisfazzjon" il-ħolqien ta' l-
EGF.

Emenda 2
Artikolu 2, parti introduttorja

Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-EGF 
għandha tkun provduta meta bidliet 
strutturali kbar fis-sistemi kummerċjali 
dinjija jwasslu għal tfixkil ekonomiku serju, 
partikolarment żjieda qawwija fl-
importazzjonijiet fl-UE, tnaqqis gradwali 
tas-sehem mis-suq ta’ l-UE f’settur 
partikolari jew delokalizzazzjoni lejn pajjiżi 
terzi, li jirriżultaw f’:

Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-EGF 
għandha tkun provduta meta bidliet 
strutturali kbar fis-sistemi kummerċjali 
dinjija jwasslu għal tfixkil ekonomiku serju, 
partikolarment żjieda qawwija fl-
importazzjonijiet fl-UE, tnaqqis gradwali 
tas-sehem mis-suq ta’ l-UE f’settur 
partikolari jew delokalizzazzjoni lejn pajjiżi 
terzi, jew lejn Stat Membru ieħor ta' l-
Unjoni Ewropea, fejn l-ispejjeż tal-
manodopera huma irħas, li jirriżultaw f’:

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju li tipprevedi l-Kummissjoni jista' jinkoraġġixxi l-intrapriżi biex jiddelokalizzaw l-
attivitajiet tagħhom lejn pajjiżi terzi iktar milli lejn Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, ħaġa 
li tmur kontra l-politika ta' l-Unjoni. Id-deċiżjoni li l-Fond ma jintervjenix ħlief jekk id-
delokalizzazzjoni tkun lejn pajjiż li mhux membru ta' l-Unjoni, tista' tagħti lok għal sens ta' 
inġustizzja fost il-ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom bħala konsegwenza ta' delokalizzazzjoni 
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jew ristrutturazzjoni ġewwa l-Unjoni. Il-kriterju għandu jqis l-isproporzjon li jeżisti bejn l-
Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea fil-livell ta' l-iżvilupp ekonomiku u wkoll tal-
preparazzjoni tat-tkabbir li jmiss ta' l-Unjoni.

Emenda 3
Artikolu 2, punt a)

(a) telf ta’ mill-inqas 1 000 impjieg 
f’intrapriża, inklużi l-ħaddiema li jitilfu l-
impjieg tagħhom mal-fornituri tagħha jew 
mal-produtturi li huma eqreb tal-punt tal-
bejgħ milli tal-punt tal-produzzjoni, f’reġjun 
fejn il-qgħad, imkejjel fuq livell NUTS III, 
huwa ogħla mill-medja ta’ l-UE jew minn 
dik nazzjonali,

a) telf ta’ mill-inqas 250 impjieg f’intrapriża, 
inklużi l-ħaddiema li jitilfu l-impjieg 
tagħhom mal-fornituri tagħha jew mal-
produtturi li huma eqreb tal-punt tal-bejgħ 
milli tal-punt tal-produzzjoni, jew mal-
fornituri tas-servizzi, f’reġjun fejn il-qgħad, 
imkejjel fuq livell NUTS III, huwa ogħla 
mill-medja ta’ l-UE jew minn dik nazzjonali, 

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjoni tat-telf ta' elf impjieg tidher diffiċli li tkun sodisfatta jekk irridu nirrispettaw l-
ugwaljanza f'termini ta' l-aċċess għall-intrapriżi żgħar u medji. Barra minn hekk, dan il-
kriterju huwa restrittiv wisq għall-Istati Membri ż-żgħar ta' l-Unjoni Ewropea.

Emenda 4
Artikolu 2, punt b)

b) telf ta’ mill-inqas 1 000 impjieg, tul 
perjodu ta’ 6 xhur, f’intrapriża waħda jew 
aktar f’settur, imkejjel fuq livell NACE 2, li 
jirrappreżenta mill-inqas 1% ta’ l-impjiegi 
reġjonali, imkejla fuq livell NUTS II.

b) telf ta’ mill-inqas 500 impjieg, tul perjodu 
ta’ 6 xhur, f’intrapriża waħda jew aktar 
f’settur, imkejjel fuq livell NACE 2, li 
jirrappreżenta mill-inqas 0.5% ta’ l-impjiegi 
reġjonali, imkejla fuq livell NUTS II.

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjoni tat-telf ta' elf impjieg tidher diffiċli li tkun sodisfatta jekk irridu nirrispettaw l-
ugwaljanza f'termini ta' l-aċċess għall-intrapriżi żgħar u medji. Barra minn hekk, dan il-
kriterju huwa restrittiv wisq għall-Istati Membri ż-żgħar ta' l-Unjoni Ewropea. Il-krediti ta' l-
EGF għandhom jikkontribwixxu essenzjalment biex isolvu s-sitwazzjoni fir-reġjuni l-aktar 
milquta mill-qgħad, biex jevitaw li d-differenzi bejn ir-reġjuni jaggravaw. 

Emenda 5
Artikolu 3, punt a)

a) miżuri għal suq tax-xogħol attiv, bħall-
għajnuna għat-tfittix ta’ impjieg, gwida dwar 

a) miżuri għal suq tax-xogħol attiv, bħall-
għajnuna għat-tfittix ta’ impjieg, gwida dwar 
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ix-xogħol, taħriġ imfassal apposta u taħriġ 
mill-ġdid, li jinkludu ħiliet ta’ l-ICT, 
għajnuna għal klassifikazzjoni mill-ġdid u 
promozzjoni ta’ l-intraprenditorija jew 
għajnuna għal impjieg indipendenti;

ix-xogħol, taħriġ imfassal apposta, żjieda fil-
kwalifiki u taħriġ mill-ġdid, li jinkludu ħiliet 
ta’ l-ICT, għajnuna għal klassifikazzjoni 
mill-ġdid u promozzjoni ta’ l-
intraprenditorija jew għajnuna għal impjieg 
indipendenti; akkumpanjati minn miżuri ta' 
appoġġ;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-miżuri attivi jkunu akkumpanjati minn miżuri ta' appoġġ, bħal 
pereżempju faċilitajiet għall-ħarsien tat-tfal waqt it-taħriġ professjonali u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema, b'mod partikulari fejn huma kkonċernati nisa jew ġenituri waħedhom. Barra 
minn hekk iż-żjieda fil-kwalifiki sikwit tkun aktar faċli u irħas mit-taħriġ mill-ġdid u hija 
mitluba fis-suq tax-xogħol, pereżempju fil-każ ta' l-oqsma tekniċi.

Emenda 6
Artikolu 3, punt b)

b) ħlas żejjed b’limitu ta’ żmien u speċjali 
mad-dħul għal meta wieħed ikun qed 
jaħdem, bħal sussidji għal meta wieħed ikun 
qed ifittex impjieg, sussidji għall-mobilità, 
sussidji ta’ appoġġ għad-dħul lill-individwi 
li jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ taħriġ; u 
supplimenti temporanji ta’ paga għal 
ħaddiema li għandhom mill-inqas 50 sena li 
jaċċettaw li jidħlu mill-ġdid fis-suq tax-
xogħol b’paga aktar baxxa.

b) ħlas żejjed b’limitu ta’ żmien bħal sussidji 
għal meta wieħed ikun qed ifittex impjieg, 
sussidji għall-mobilità, sussidji ta’ appoġġ 
għad-dħul lill-individwi li jieħdu sehem 
f’attivitajiet ta’ taħriġ; u supplimenti 
temporanji ta’ paga għal ħaddiema kbar fl-
età, b'kunsiderazzjoni għall-karatteristiċi 
ta' professjonijiet differenti u ta' l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema m'għandhomx jitħeġġu biex imorru lura fis-suq tax-xogħol għal pagi aktar baxxi 
u, bi tpattija għal dan, supplimenti temporanji ta’ paga li ma joffru l-ebda prospettiva fuq tul 
ta' żmien. Mhux f'loku li jkun stabbilit limitu t'età preċiż (50 sena) għaliex l-età li fiha l-
ħaddiema jiltaqgħu ma' l-akbar diffikultajiet biex isibu posthom fis-suq tax-xogħol tvarja fuq 
firxa ta' żmien aktar wiesgħa, skond il-karatteristiċi tal-professjonijiet differenti u l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali.

Emenda 7
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istat Membru għandu jissottometti 
applikazzjoni għall-kontribuzzjoni mill-EGF 
lill-Kummissjoni fi żmien 10 ġimgħat mid-

1. L-Istat Membru, ladarba jkunu ntlaħqu l-
kondizzjonijiet għall-intervent ta’ l-EGF, 
kif stabbiliti fl-Artikolu 2, għandu jinforma 
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data li fiha l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2 għall-mobilizzazzjoni ta’ l-EGF 
jkunu milħuqa.

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u 
mbagħad jissottometti applikazzjoni għall-
kontribuzzjoni mill-EGF lill-Kummissjoni fi 
żmien 10 ġimgħat mid-data li fiha l-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 għall-
mobilizzazzjoni ta’ l-EGF jkunu milħuqa.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tħaffef il-preparattivi u li tippermetti li l-EGF jintervjeni 
b'aktar ħeffa, skond l-obbjettiv tiegħu li jippermetti reazzjoni fil-pront għat-taqlib ekonomiku 
minħabba l-bidliet globali fis-sistemi kummerċjali dinjija. Minbarra dan, din tippermetti li 
jkun hemm viżjoni ġenerali aħjar tal-flus li l-fond irid joħroġ. 

Emenda 8
Artikolu 5, paragrafu 2, punt f)

f) Il-proċeduri segwiti biex ikunu kkonsultati 
l-imsieħba soċjali;

f) Il-proċeduri segwiti biex ikunu kkonsultati 
l-imsieħba soċjali; kif ukoll il-perspettivi 
tagħhom;

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta ssaħħaħ l-irwol ta' l-imsieħba soċjali u tiġbed l-interess tagħhom aktar, 
waqt li tagħtihom sens ta' responsabilità, fil-proċess ta' deċiżjoni għat-tqassim tal-krediti ta' 
l-EGF. 

Emenda 9
Artikolu 6, paragrafu 2

2. L-għajnuna mill-EGF għandha 
tikkomplementa l-azzjonijiet ta’ l-Istati 
Membri fuq livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

2. L-għajnuna mill-EGF għandha 
tikkomplementa l-azzjonijiet ta’ l-Istati 
Membri fuq livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali, flimkien ma' l-għajnuna strutturali 
li tingħata minn strumenti finanzjarji oħra 
tal-Komunità.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-proposta oriġinali ma jagħtix każ biżżejjed ta' l-obbjettiv ta' l-EGF li huwa li 
jintegra l-politiki u l-istrumenti finanzjarji komunitarji eżistenti li l-għan tagħhom huwa li 
jirreaġixxu għall-evoluzzjoni ta' l-ekonomija dinjija.

Emenda 10



PA\623015MT.doc PE 376.439v01-009/10 PA\623015MT.doc

MT

Artikolu 8, paragrafu 1

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, bla ħsara 
għal rata massima ta’ 0.35% tar-riżorsi 
finanzjarji disponibbli għal dik is-sena, l-
EGF jista’ jintuża biex jiffinanzja l-
monitoraġġ, l-informazzjoni, l-appoġġ 
amministrattiv u tekniku, l-attivitajiet ta’ 
verifiki, kontroll u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa biex ikun implimentat dan ir-
Regolament.

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, bla ħsara 
għal rata massima ta’ 0.3% tar-riżorsi 
finanzjarji disponibbli għal dik is-sena, l-
EGF jista’ jintuża biex jiffinanzja l-
monitoraġġ, l-informazzjoni, l-appoġġ 
amministrattiv u tekniku, l-attivitajiet ta’ 
verifiki, kontroll u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa biex ikun implimentat dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu propost jidher għoli wisq jekk wieħed jikkunsidra li l-ammont ta' l-
għajnuna teknika mill-Kummissjoni huwa stabbilit għas-snin li ġejjin fil-livell ta' 0.25% fl-
ambitu tal-fondi strutturali u fil-livell ta' 0.20% fl-ambitu tal-fond għas-solidarjetà.

Emenda 11
Artikolu 10, paragrafu 1

1. Fuq il-bażi ta’ valutazzjoni li twettqet 
skond l-Artikolu 5(5), partikolarment billi 
jitqiesu n-numru ta’ impjiegi żejda, l-
azzjonijiet proposti u l-ispejjeż ikkalkulati, 
il-Kummissjoni għandha tiddetermina kemm 
jista’ jkun malajr l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja, jekk se tingħata, 
li għandha tingħata fi ħdan il-limiti tar-
riżorsi disponibbli.

1. Fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni li twettqet 
skond l-Artikolu 5(5), partikolarment billi 
jitqiesu n-numru ta’ mpjiegi mitlufa, l-
azzjonijiet proposti u l-ispejjeż ikkalkulati, 
il-Kummissjoni għandha tiddetermina kemm 
jista’ jkun malajr, u mhux aktar tard minn 
sitt ġimgħat wara li tkun irċiviet l-
applikazzjoni skond il-kondizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 5(2), l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja, jekk se tingħata, 
li għandha tingħata fi ħdan il-limiti tar-
riżorsi disponibbli.

L-ammont ma jistax jaqbeż il-50% tat-total 
ta’ l-ispejjeż ikkalkulati li indikati fl-
Artikolu 5.2.(d).

L-ammont ma jistax jaqbeż il-70% tat-total 
ta’ l-ispejjeż ikkalkulati indikati fl-Artikolu 
5.2.(d).

Ġustifikazzjoni

Peress li din hija kwistjoni ta' għajnuna min-naħa ta' l-Unjoni bl-għan li tippermetti lill-Istati 
Membri li jsibu rimedji b'urġenza għall-konsegwenzi tat-taqlib fis-sistemi kummerċjali 
dinjija, l-Istati Membri, l-aktar jekk huma stati żgħar, mhux dejjem ser ikollhom 
immedjatament disponibbli l-kwantità ta' mezzi baġitarji meħtieġa biex jiżguraw il-
kofinanzjament. L-iffissar ta' limitu ta' żmien għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandu l-għan 
li jħaffef il-proċedura ta' l-eżami ta' applikazzjoni għall-għajnuna mill-EGF.
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Emenda 12
Artikolu 12, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha tressaq il-
proposti miġbura flimkien quddiem l-
awtorità baġitarja.

2. Il-Kummissjoni tista' tressaq il-proposti 
miġbura flimkien quddiem l-awtorità 
baġitarja, f'każijiet iġġustifikati.

Fl-1 ta’ Lulju ta’ kull sena, mill-inqas kwart 
ta’ l-ammont annwali massimu ta’ l-EGF 
għandu jibqa’ disponibbli sabiex ikunu 
koperti l-ħtiġijiet li jinqalgħu sakemm 
tintemm is-sena.

Fl-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, mill-inqas 
kwart ta’ l-ammont annwali massimu ta’ l-
EGF għandu jibqa’ disponibbli sabiex ikunu 
koperti l-ħtiġijiet li jinqalgħu sakemm 
tintemm is-sena.

Ġustifikazzjoni

Il-preżentazzjoni tal-proġetti miġbura flimkien, mingħajr ġustifikazzjoni, tirriskja li tittardja 
bla bżonn il-proċeduri ta' adozzjoni u wara tal-ħlas ta' l-għajnuna finanzjarja, ħaġa li tmur 
kontra l-obbjettivi ta' l-EGF, li huwa strument ta' reazzjoni fil-pront għat-taqlib fl-istruttura 
kummerċjali dinjija. Bit-tmexxija 'l quddiem għall-1 ta' Settembru tad-data ta' referenza, 
għandu jkun żgurat li jkun baqa' biżżejjed krediti ta' l-EGF disponibbli fl-aħħar tas-sena 
kalendarja.
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