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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, 
b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-
amministrazzjoni finanzjarja fis-sod
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja fis-sod1 (IIA tas-17 ta’ Mejju 2006), u b'mod partikulari l-punt 28 tagħha,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) 1927/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi 
l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni2 (Regolament EGF),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjoni tal-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2009),

A. billi l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-istrumenti leġiżlattivi u baġitarji xierqa biex tipprovdi 
appoġġ addizzjonali lill-ħaddiema li jbatu mill-konsegwenzi ta’ bidliet strutturali maġġuri 
fir-ritmi tal-kummerċ dinji u biex tgħin l-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fis-suq tax-
xogħol,

B. billi l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-ħaddiema li spiċċaw bla xogħol għax ġew żejda 
għandha tkun waħda dinamika u għandha ssir disponibbli malajr u bl-aktar mod effiċjenti 
kemm jista’ jkun, skont id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u 
tal-Kummissjoni adottata waqt il-laqgħa ta’ konċiljazzjoni fis-17 ta’ Lulju 2008, u filwaqt 
li titqies kif jixraq il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 rigward l-adozzjoni 
ta’ deċiżjonijiet biex jiġi mobilizzat il-Fond,

C. billi l-Belġju u l-Irlanda talbu l-għajnuna fir-rigward ta' każijiet li jikkonċernaw it-telf ta' 
impjiegi fis-settur tat-tessuti fir-reġjuni Belġjani tal-Flanders tal-Lvant u tal-Punent3 u ta' 
Limburg4, u fl-industrija tal-manifattura tal-kompjuters fil-kontej Irlandiżi ta' Limerick, 
Clare u North Tipperary, kif ukoll fil-belt ta' Limerick5,

D. billi ż-żewġ applikazzjonijiet issodisfaw il-kriterji ta' eliġibilità stabbiliti mir-Regolament 
EGF,

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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E. billi fil-każ tal-applikazzjoni Irlandiża, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
talab informazzjoni supplementari mill-Kummissjoni,

1. Jitlob lill-istituzzjonijiet involuti jagħmlu l-isforzi meħtieġa biex iħaffu l-mobilizzazzjoni 
tal-EGF;

2. Ifakkar l-impenn tal-istituzzjonijiet li jiżguraw proċedura rapida u bla xkiel għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond; filwaqt li jingħata appoġġ 
individwali ta' darba u limitat fiż-żmien bħala għajnuna lill-ħaddiema li tilfu xogħolhom 
bħala riżultat tal-globalizzazzjoni;

3. Jisħaq fuq il-punt li l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-mezzi kollha tagħha biex tiffaċċja l-
konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja globali; jenfasizza li f'dan ir-rigward l-EGF 
jista' jkollu rwol kruċjali fir-reintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema li tilfu 
xogħolhom; 

4. Jisħaq fuq il-fatt li, b'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament EGF, għandu jkun żgurat 
li l-EGF jappoġġja r-reintegrazzjoni fl-impjieg tal-ħaddiema individwali li tilfu 
xogħolhom; itenni li l-għajnuna mill-EGF m'għandhiex tieħu post azzjonijiet li huma r-
responsabilità tal-kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi, u lanqas 
m'għandha tieħu post miżuri għar-ristrutturazzjoni ta' kumpaniji jew setturi;

5. Iwissi lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-mobilizzazzjoni tal-EGF, biex ma tittrasferix 
sistematikament approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet mill-Fond Soċjali tal-Unjoni Ewropea, 
peress li l-EGF inħoloq bħala strument speċifiku għalih bl-objettivi u l-iskadenzi tiegħu;

6. Ifakkar li t-tħaddim u l-valur miżjud tal-EGF għandhom ikunu evalati fil-qafas tal-
evalwazzjoni ġenerali tal-programmi u d-diversi strumenti oħra maħluqa mill-IIA tas-17 
ta' Mejju 2006, fi ħdan il-proċess tar-reviżjoni tal-baġit tal-qafas finanzjarju multiannwali 
2007-2013;

7. Jinnota li l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali evalwa l-proposta tal-
Kummissjoni u m'għandux oġġezzjonijiet x'iqajjem fil-każ tal-applikazzjonijiet Belġjani, 
filwaqt li l-Kummissjoni talbet kjarifiki dwar l-applikazzjoni Irlandiża rigward il-każ ta' 
Dell;

8. Se jevalwa l-konsegwenzi tat-tweġibiet tal-Kummissjoni qabel ma jieħu d-deċiżjoni finali 
tiegħu kemm dwar l-istrument legali kif ukoll dwar l-istrument baġitarju;

9. Jippretendi li l-Kummissjoni tqis id-diffikultajiet attwali u li mil-lum 'il quddiem 
tippreżenta l-proposti għal deċiżjonijiet tagħha dwar il-mobilizzazzjoni tal-EGF 
f'dokumenti separati: proposta għal deċiżjoni waħda għal kull applikazzjoni ta' Stat 
Membru;

10. Japprova d-deċiżjoni annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-
President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea;
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12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-
anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
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ANNESS: DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' xx Ottubru 2009

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, 
b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-
amministrazzjoni finanzjarja fis-sod

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,
wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja fis-sod1, b'mod partikulari il-punt 28 tagħha,

wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni2, u b’mod partikulari l-Artikolu 12(3) tiegħu,
wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:
(1) Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF) kien stabbilit biex 

jipprovdi appoġġ addizzjonali lill-ħaddiema li sfaw issensjati li jsofru mill-
konsegwenzi ta’ bidliet strutturali maġġuri li jseħħu fir-ritmi tal-kummerċ u biex 
jgħinhom fl-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fis-suq tax-xogħol.

(2) L-għan tal-EGF ġie mwessa’ għall-applikazzjonijiet sottomessi mill-1 ta’ Mejju 2009 
biex jinkludi sostenn lill-ħaddiema li jitilfu l-impjieg bħala riżultat tal-kriżi globali 
finanzjarja u ekonomika.

(3) Il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 tippermetti l-mobilizzazzjoni tal-
EGF fil-livell massimu annwali ta' EUR 500 miljun.

(4) Il-Belġju ressaq żewġ applikazzjonijiet għall-mobilizzazzjoni tal-EGF, fir-rigward ta' 
sensji fis-settur tat-tessuti, fil-5 ta' Mejju 2009. Dawn l-applikazzjonijiet jikkonformaw 
mar-rekwiżiti sabiex jiġu ddeterminati l-kontribuzzjonijiet finanzjarji kif stabbiliti fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, għalhekk il-Kummissjoni tipproponi 
li tuża l-ammont ta' EUR 9 198 874.

(5) L-Irlanda ressqet applikazzjoni għall-mobilizzazzjoni tal-EGF, fir-rigward ta' sensji 
fis-settur tal-indistrija tal-manifattura tal-kompjuters, fid-29 ta' Ġunju 2009. Din l-
applikazzjoni hija konformi mar-rekwiżiti biex jiġu ddeterminati l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kif stipulat fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, għalhekk 
il-Kummissjoni tipproponi li tuża ammont ta’ EUR 14 831 050.

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
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(6) L-EGF għandu, għalhekk, jiġi mmobilizzat sabiex jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja 
għall-applikazzjonijiet imressqa mill-Belġju u l-Irlanda.

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1
Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009, il-Fond Ewropew ta' 
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandu jkun mobilizzat biex jipprovdi s-somma ta’ 
EUR 24 029 924 f’approprjazzjonijiet għall-impenji u f'approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet.

Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill
Il-President Il-President
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NOTA SPJEGATTIVA

I. L-Isfond
Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni ġie maħluq biex jipprovdi għajnuna 
addizzjonali lill-ħaddiema li jkunu qed ibatu mill-konsegwenzi ta’ bidliet strutturali maġġuri li 
jseħħu fir-ritmi tal-kummerċ dinji. 
Skont id-dispożizzjonijiet tal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 
dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod1 u tal-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 1927/20062, il-Fond m’għandux jaqbeż ammont massimu ta’ EUR 500 
miljun, miġbuda mill-marġini li jinsab taħt il-limitu massimu tan-nefqa globali mis-sena 
preċedenti, u/jew mill-approprjazzjonijiet għall-impenji li ġew ikkanċellati mis-sentejn ta' 
qabel, esklużi dawk relatati mal-Intestatura 1b. L-ammonti xierqa jiddaħħlu fil-baġit bħala 
provvediment hekk kif jiġu identifikati l-marġini suffiċjenti u / jew l-impenji kkanċellati.

Rigward il-proċedura, sabiex tattiva l-Fond, fil-każ ta’ evalwazzjoni pożittiva ta’ 
applikazzjoni, il-Kummissjoni tippreżenta lill-awtorità baġitarja proposta għall-
mobilizzazzjoni tal-Fond u, fl-istess ħin, tagħmel talba korrispondenti għat-trasferiment. 
B’mod parallel, jiġi organizzat trijalogu bil-għan li jinstab qbil fuq l-użu tal-Fond u fuq l-
ammonti meħtieġa. It-trijalogu jista’ jieħu sura simplifikata.

II. Is-sitwazzjoni attwali: Il-proposta tal-Kummissjoni 
Din il-proposta tikkonċerna l-mobilizzazzjoni ta’ ammont globali ta’ EUR 24 029 924 mill-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF) favur il-Belġju u l-Irlanda, 
sabiex ikopri l-għajnuna lill-ħaddiema li spiċċaw mingħajr xogħol fis-settur tat-tessuti fil-
Belġju u fl-industrija tal-manifattura tal-kompjuters fl-Irlanda.

Peress li ż-żewġ applikazzjonijiet tressqu wara l-1 ta' Mejju 2009, ġew evalwati abbażi tar-
regoli ġodda stipulati fir-Regolament Nru 546/2009 tat-18 ta' Ġunju 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006.
L-applikazzjoni Belġjana hija bbażata fuq l-Artikolu 2(b): f’telf ta’ mill-inqas 500 impjieg 
minħabba nuqqas ta’ xogħol matul perjodu ta’ disa’ xhur, b’mod partikolari f’intrapriżi ta’ 
daqs żgħir jew medju, f’diviżjoni NACE 2 f’reġjun wieħed jew f’żewġ reġjuni kontigwi fil-
livell NUTS II.
L-applikazzjoni Irlandiża hija bbażata fuq l-Artikolu 2(a): f’telf ta’ mill-inqas 500 impjieg 
minħabba nuqqas ta’ xogħol matul perjodu ta’ erba’ xhur f’intrapriża fi Stat Membru, inklużi 
l-ħaddiema li jitilfu l-impjieg tagħhom minħabba nuqqas ta’ xogħol fil-fornituri tagħha jew 
fil-produtturi downstream.
L-applikazzjonijiet Belġjani, EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles u 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles, li tressqu lill-Kummissjoni fil-5 ta' Mejju 2009 u 
ssupplementati b'informazzjoni addizzjonali fid-29 ta' Ġunju 2009, jikkonċernaw 2 199 każ ta' 
telf ta' impjieg li seħħew f'46 impriża li joperaw fis-settur tat-tessuti, li kollha jinsabu f'żewġ 
reġjuni kontigwi NUTS II ta' Flanders tal-Lvant u tal-Punent u f'reġjun wieħed NUTS II ta' 
Limburg. L-awtoritajiet Belġjani applikaw għal EUR 9 198 874 mill-Fond.

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
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L-applikazzjoni Irlandiża EGF/2009/008/IE/Dell tressqet lill-Kummissjoni fid-29 ta' Ġunju 
2009, u ġiet issupplementata b'informazzjoni addizzjonali li tressqet lill-Kummissjoni sal-
aħħar ta' Lulju. Tikkonċerna 2 840 każ ta' telf ta' impjieg li seħħew fil-kumpanija Dell Ireland 
(reġjun NUTS 3 tal-Mid-West, li jinkludi l-kontej ta' Limerick, Clare u North Tipperary, kif 
ukoll il-belt ta' Limerick), li minnhom 2 400 għandhom jingħataw l-għajnuna.
L-Irlanda applikat għal EUR 14 831 050 mill-EGF.

Sabiex ikun mobilizzat il-Fond, il-Kummissjoni ressqet quddiem l-Awtorità Baġitarja talba ta’ 
trasferiment (DEC32/2009) għal ammont globali ta’ EUR 24 029 924 mir-riżerva tal-EGF 
(40 02 43) f’impenji u mil-linji baġitarji tal-ESF (04 02 17 - konverġenza tal-ESF) fi ħlasijiet 
lil-linji baġitarji tal-EGF (04 05 01) għall-impenji u għall-ħlasijiet.
Il-Ftehima Interistituzzjonali tippermetti l-mobilizzazzjoni tal-Fond fil-livell massimu annwali 
ta' EUR 500 miljun. Din hija r-raba' proposta għall-mobilizzazzjoni tal-Fond fl-2009. S’issa, 
ġew aċċettati tliet applikazzjonijiet għal finanzjament fl-2009 għal ammont globali ta’ EUR 
13 077 700 għall-benefiċċju ta' Spanja, il-Portugall, il-Ġermanja u l-għajnuna teknika tal-
Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 12(6) tal-bażi legali, fl-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, għall-anqas EUR 125 
miljun (25%) għandhom jibqgħu disponibbli sabiex ikopru l-ħtiġijiet li jinqalgħu sa tmiem is-
sena. Wara t-tnaqqis tal-ammont li diġà huwa impenjat fl-2009, jibqa’ disponibbli l-ammont 
ta’ EUR 486 922 300.

Ħarsa ġenerali lejn l-applikazzjonijiet - baġit 2009

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF) 

Referenza Stat 
Membru

Każ Kontribuzzjoni 
tal-EGF (€)

Sensji

EGF/2008/004 Spanja
L-industrija tal-karozzi/
Castilla y Leon u Aragona 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Kummissjoni Għajnuna teknika 690 000 ---

EGF/2008/005 Spanja Tessuti / Katalunja 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugall Tessuti / Norte - Ċentru 832 800 1 588

EGF/2009/002 Ġermanja
Settur tat-telefonija mobbli 
(Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Il-Belġju Tessuti /
Oot en West Vlaanderen u
reġjuni ta' Limburg 9 198 874 2 199

EGF/2009/008 L-Irlanda Industrija tal-manifattura tal-
kompjuters / Reġjun tal-Mid-
West (kontej ta' Limerick, 
Clare, North Tipperary u l-belt 
ta' Limerick) 14 831 050 2 400

TOTAL 37 107 624
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Marġini 462 892 376
N.B. Il-Fond ma jistax jaqbeż ammont massimu ta’ EUR 500 miljun fis-sena

III. Il-Proċedura
Il-Kummissjoni ppreżentat talba ta’ trasferiment1 bil-għan li fil-baġit tal-2009 jiddaħħlu 
approprjazzjonijiet speċifiċi għall-impenji u għall-ħlasijiet, kif mitlub fil-Punt 28 tal-Ftehima 
Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006.

It-trijalogu dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni fuq il-mobilizzazzjoni tal-EGF 
jista’ jieħu sura simplifikata (skambju ta’ ittri), kif stipulat fl-Artikolu 12(5) tal-bażi legali, 
sakemm ma jkunx hemm nuqqas ta' qbil għal kollox bejn il-Parlament u l-Kunsill.

Skont ftehima interna mal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL), dan il-
kumitat għandu jkun assoċjat fil-proċess, sabiex jipprovdi appoġġ u kontribut kostruttivi lill-
implimentazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni.
Wara l-evalwazzjoni tat-talbiet, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) tal-
Parlament Ewropew ta l-fehma tiegħu dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond, kif imfisser fl-
opinjoni mehmuża mar-rapport preżenti.

Id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, li ġiet 
adottata waqt il-laqgħa ta’ konċiljazzjoni fis-17 ta’ Lulju 2008, ikkonfermat l-importanza li 
tiġi żgurata proċedura rapida bir-rispett dovut lill-Ftehima Interistituzzjonali għall-adozzjoni 
tad-deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond.

                                               
1 DEC 32/2009 tat-18 ta' Settembru 2009.
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