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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, skont il-
punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda 
(applikazzjoni EGF/2010/026 FR/Rohde mill-Portugall)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja 
soda1 (IIA tas-17 ta’ Mejju 2006), u b'mod partikolari l-punt 28 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-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 (ir-Regolament tal-FEG),

– wara li kkunsidra l-proċedura tat-trilogu kif prevista fil-punt 28 tal-IIA tas-
17 ta’ Mejju 2006,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2011),

A. billi l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-istrumenti leġiżlattivi u baġitarji xierqa biex tipprovdi 
appoġġ addizzjonali lill-ħaddiema li qed ibatu l-konsegwenzi ta' bidliet strutturali kbar fix-
xejriet tal-kummerċ dinji u biex tgħin fir-reintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, 

B. billi l-ambitu tal-FEG twessa’ għall-applikazzjonijiet imressqa sa mill-1 ta’ Mejju 2009 
biex jinkludi appoġġ għall-ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja b'riżultat dirett tal-kriżi 
finanzjarja u ekonomika globali,

C. billi l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lill-ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja għandha 
tkun dinamika u disponibbli kemm jista’ jkun malajr u b’mod effiċjenti, skont id-
Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni adottata waqt 
il-laqgħa ta' konċiljazzjoni fis-17 ta' Lulju 2008, u b'kunsiderazzjoni xierqa tal-IIA tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet biex jiġi mobilizzat il-FEG,

D. billi l-Portugall talab għall-għajnuna fir-rigward ta' każ li jikkonċerna 974 sensja, li 680 
minnhom ġew identifikati għall-għajnuna fi ħdan impriża waħda li tinstab prinċipalment 
fil-muniċipalità ta’ Santa Maria Da Feira u affettwaw ukoll il-muniċipalità kontigwa ta’ 
Ovar bit-tnejn li huma jinstabu rispettivament f’żewġ reġjuni ta’ NUTS II: Norte u Centro,

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
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E. billi l-applikazzjoni tissodisfa l-kriterji ta' eliġibilità stabbiliti mir-Regolament tal-FEG,

1. Jitlob lill-istituzzjonijiet involuti jagħmlu l-isforzi meħtieġa biex itejbu l-arranġamenti 
proċedurali u baġitarji sabiex iħaffu l-mobilizzazzjoni tal-FEG; japprezza f'dan is-sens il-
proċedura mtejba li ddaħħlet fis-seħħ mill-Kummissjoni, wara t-talba tal-Parlament biex 
jitħaffef ir-rilaxx tal-għotjiet, bl-għan li l-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-eliġibilità 
ta' applikazzjoni tal-FEG tiġi ppreżentata lill-awtorità baġitarja flimkien mal-proposta biex 
jiġi mobilizzat il-Fond; jittama li jsir aktar titjib fil-proċedura fil-qafas tar-rieżamijiet 
imminenti tal-FEG u li jinkisbu aktar effiċjenza, trasparenza u viżibilità tal-Fond;

2. Ifakkar fl-impenn tal-istituzzjonijiet li jiżguraw proċedura rapida u bla xkiel għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni tal-FEG, biex jiġi pprovdut appoġġ 
individwali ta’ darba u limitat fiż-żmien immirat biex jgħin lill-ħaddiema li ngħataw is-
sensja b’riżultat tal-globalizzazzjoni u l-kriżi finanzjarja u ekonomika; jenfasizza r-rwol li 
jista' jkollu l-FEG fir-reintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema li jingħataw is-
sensja;

3. Jenfasizza li, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-FEG, għandu jkun żgurat li l-FEG 
jappoġġa r-reintegrazzjoni fix-xogħol tal-ħaddiema individwali li jkunu ngħataw is-sensja; 
jenfasizza iktar li l-miżuri ffinanzjati mill-FEG għandhom iwasslu għal impjiegi fit-tul; 
itenni li l-għajnuna mill-FEG m'għandhiex tieħu post azzjonijiet li huma r-responsabbiltà 
tal-kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi, u lanqas miżuri ta' 
ristrutturar ta’ kumpaniji jew setturi;

4. Jinnota li l-informazzjoni pprovduta dwar il-pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati 
li għandu jiġi ffinanzjat mill-FEG jinkludi informazzjoni dwar il-komplementarjetà ma' 
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi Strutturali; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex 
tippreżenta evalwazzjoni komparattiva ta’ din id-data anki fir-rapporti annwali tagħha;

5. Jilqa' l-fatt li wara t-talbiet ripetuti mill-Parlament, għall-ewwel darba l-baġit 2011 juri 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet ta' EUR 47 608 950 fil-linja baġitarja 04 05 01 tal-FEG; 
ifakkar li l-FEG nħoloq bħala strument speċifiku separat bl-objettivi u bl-iskadenzi tiegħu 
stess u li għalhekk jistħoqqlu allokazzjoni ddedikata, li tevita trasferimenti minn linji 
baġitarji oħra, kif ġara fil-passat, li hija xi ħaġa li tista' tkun ta' ħsara għall-ilħuq tad-
diversi objettivi tal-politiki;

6. Jilqa’ t-tisħiħ previst tal-linja baġitarja tal-FEG 04.05.01. b’EUR 50 000 000 permezz tal-
Baġit Emendatorju 2/ 2011, li se jintuża biex ikopri l-ammont meħtieġ għall-applikazzjoni 
preżenti;

7. Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma d-deċiżjoni flimkien mal-President 
tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex 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' xxx

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, 
skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni 
finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/026 FR/Rohde mill-Portugall)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja soda1, u b'mod partikulari l-punt 28 tiegħu,

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 kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni3,

Billi:

(1) Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) twaqqaf biex 
jipprovdi appoġġ addizzjonali għall-ħaddiema li jingħataw is-sensja b'riżultat ta' 
bidliet strutturali kbar fix-xejriet tal-kummerċ dinji minħabba l-globalizzazzjoni u 
sabiex jiġu megħjuna fir-reintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(2) L-ambitu tal-FEG twessa’ għal applikazzjonijiet imressqa mill-1 ta’ Mejju 2009 biex 
jinkludi appoġġ għall-ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja bħala riżultat dirett tal-kriżi 
finanzjarja u ekonomika globali.

(3) Il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta Mejju 2006 jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-
FEG sal-limitu massimu annwali ta' EUR 500 miljun.

(4) Il-Portugall ressaq applikazzjoni biex jiġi mmobilizzat il-FEG, fir-rigward ta' każ li 
jikkonċerna 974 sensja (680 minn dan it-total ġew identifikati għall-għajnuna) fi ħdan 
l-industrija taż-żraben li tinstab prinċipalment fil-muniċipalità ta’ Santa Maria Da 
Feira u affettwaw ukoll il-muniċipalità kontigwa ta’ Ovar bit-tnejn li huma jinstabu 
rispettivament f’żewġ reġjuni ta’ NUTS II: Norte u Centro, fis-26 ta’ Novembru 2010. 
Din l-applikazzjoni hi konformi mar-rekwiżiti sabiex jiġu ddeterminati l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji kif stipulat fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) 
Nru 1927/2006. Il-Kummissjoni għaldaqstant tipproponi li jiġi mmobilizzat l-ammont 
ta' EUR 1 449 500.

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
3 ĠU C [...], [...], p. [...].
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(5) Il-FEG għandu, għaldaqstant, jiġi mmobilizzat sabiex jipprovdi kontribut finanzjarju 
għall-applikazzjoni mressqa mill-Portugall.

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, il-Fond Ewropew ta' 
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) għandu jiġi mobilizzat biex jipprovdi s-somma ta' 
EUR 1 449 500 f'approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet.

Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi [Brussell/Strasburgu],

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 nħoloq biex jipprovdi għajnuna 
addizzjonali lill-ħaddiema li jkunu qed ibatu l-konsegwenzi ta' bidliet strutturali kbar fix-
xejriet tal-kummerċ dinji. 

Skont id-dispożizzjonijiet tal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar 
id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarju soda1 u tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 
Nru 1927/20062, il-Fond ma jistax jaqbeż l-ammont massimu ta' EUR 500 miljun, meħud 
mill-marġinu li jinsab taħt il-limitu massimu tal-infiq globali mis-sena preċedenti, u/jew mill-
approprjazzjonijiet għall-impenji kkanċellati mis-sentejn ta' qabel, esklużi dawk relatati mal-
Intestatura 1b. L-ammonti xierqa jiddaħħlu fil-baġit bħala dispożizzjoni hekk kif ikunu ġew 
identifikati l-marġni suffiċjenti u/jew l-impenji kkanċellati.
Rigward il-proċedura, sabiex tattiva l-Fond, fil-każ ta’ valutazzjoni 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, jista' jiġi 
organizzat trilogu bl-għan li jinstab qbil dwar l-użu tal-Fond u dwar l-ammonti meħtieġa. It-
trilogu jista' jsir f'forma ssimplifikata.

II. Is-sitwazzjoni attwali: il-proposta tal-Kummissjoni 

Fis-17 ta’ Awwissu 2011, il-Kummissjoni adottat proposta ġdida għal deċiżjoni dwar il-
mobilizzazzjoni tal-FEG favur il-Portugall sabiex il-ħaddiema li ngħataw is-sensja minħabba 
l-kriżi finanzjarja u ekonomika globali jiġu megħjuna fir-reintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol.

Din hija s-sittax-il applikazzjoni li se tiġi eżaminata fil-baġit 2011 u tirreferi għall-
mobilizzazzjoni ta' ammont totali ta' EUR 1 449 500 mill-FEG għall-Portugall. Din 
tikkonċerna 974 sensja (680 minn dan it-total ġew identifikati għall-għajnuna) fi ħdan l-
industrija taż-żraben li tinstab prinċipalment fil-muniċipalità ta’ Santa Maria Da Feira u 
affettwaw ukoll il-muniċipalità kontigwa ta’ Ovar bit-tnejn li huma jinstabu rispettivament 
f’żewġ reġjuni ta’ NUTS II: Norte u Centro fil-Portugall, matul il-perjodu ta' referenza ta' 
disa' xhur mid-19 ta’ Mejju 2010 sad-19 ta’ Settembru 2010. 

L-applikazzjoni, każ EGF/2010/026 PT/ Rohde mill-Portugall, ġiet ippreżentata lill-
Kummissjoni fis-26 ta' Novembru 2010 u ġiet issupplementata b'informazzjoni addizzjonali 
sad-19 ta' Mejju 2011. Din kienet ibbażata fuq il-kriterju ta' intervent tal-Artikolu 2(b) tar-
Regolament FEG, li jeħtieġ li jkun hemm tal-anqas 500 sensja fuq perjodu ta' disa’ xhur 
f'intrapriżi li joperaw fl-istess Diviżjoni, tan-NACE Reviżjoni 2 f’reġjun jew f’żewġ reġjuni 
kontigwi fil-livell NUTS II fi Stat Membru.

Waħda mill-kriterji għall-valutazzjoni tal-Kummissjoni kienet il-valutazzjoni tar-rabta bejn is-
sensji u l-bidliet strutturali kbar fix-xejriet tal-kummerċ dinji jew il-kriżi finanzjarja, li f’dan 
                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
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il-każ partikolari l-Portugall jargumenta li l-industriji tal-ħwejjeġ u taż-żraben ġew affettwati 
ħafna mill-kriżi. Dawn is-setturi huma vulnerabbli ħafna għal fatturi esterni bħat-telf tal-
kapaċità tal-akkwist tal-konsumatur. Ir-riċessjoni ekonomika ħalliet impatt negattiv fuq is-suq 
tax-xogħol, il-livelli tal-qgħad għolew u dan affettwa l-fiduċja tal-konsumatur. Bħala 
konsegwenza, l-industriji tal-manufattura esperjenzaw tnaqqis qawwi fil-bejgħ u fil-
produzzjoni. L-awtoritajiet Portugiżi ħabbru li l-Portugall kellu tnaqqis fil-PGD fl-aħħar żewġ 
kwarti tal-2008 u tal-2009 (tnaqqis ta’ 4% skont il-Banco de Portugal). Kemm l-industriji tal-
ħwejjeġ kif ukoll taż-żraben kellhom tnaqqis fl-esportazzjoni (EUR 24 miljun fil-ħwejjeġ, 
EUR 6 miljuni fiż-żraben). L-esportazzjoni taż-żraben Portugiżi naqset fl-2009 għal EUR 1 
207 miljuni, li tirrappreżenta 6.4% inqas minn dawk tas-sena ta’ qabel.

Il-kumpannija Rohde żammet pożizzjoni stabbli fis-suq minkejja d-diffikultajiet dejjem ikbar 
minħabba kompetizzjoni intensifikata, biċ-Ċina li saret mexxej globali fis-settur u l-
importanza dejjem ikbar tal-Vjetnam, tal-Indja u tal-Indoneżja. Madankollu, is-sitwazzjoni ta’ 
Rohde ġiet affettwata mit-tnaqqis fil-bejgħ, u l-pożizzjoni ta' Rohde fis-suq Ewropew 
iddeterjorat. Minħabba l-kriżi u t-tnaqqis fil-kapaċità tal-investiment, l-impriża prinċipali 
bbażata f’Schwalmstadt, il-Ġermanja, fl-aħħar falliet.  

Il-Grupp Rohde għalhekk ġie soġġett għal pjan ta’ rkupru: il-kumpannija nxtrat minn impriża 
konġunta bejn Square Four u l-bank Morgan Stanley Merchant f’tentattiv li Rohde u l-livell 
ta’ produzzjoni tagħha jiġu salvati. Kien ippjanat li l-fabbrika fil-Portugall tibqa’ taħdem. 
Madankollu, fl-aħħar il-grupp tnaqqas b’mod sostanzjali. Dawn iċ-ċirkustanzi, li jinkludu n-
nuqqas ta’ domanda mill-impriża prinċipali, affettwaw is-sitwazzjoni tal-fabbrika ta’ Rohde 
f’Santa Maria da Feira, il-Portugall, u bħala riżultat ta’ dan inbeda xogħol ta’ insolvenza 
f’Settembru tal-2009, li eventwalment wassal għall-għeluq tal-fabbrika u l-ħaddiema 
jingħataw is-sensja.

Il-pakkett koordinat ta’ servizzi personalizzati li se jiġu ffinanzjati, li jinkludi l-kompatibilità 
tiegħu mal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi Strutturali, jinkludi miżuri għar-reintegrazzjoni 
tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol:

 Gwida u informazzjoni: L-azzjonijiet informattivi jaġġornaw lill-benefiċjarji potenzjali 
kollha bil-mi¿uri disponibbli, jinkuraġġixxu lill-ħaddiema biex jipparteċipaw fihom 
b’mod attiv, jipprovdu informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol, kif ukoll jiddefinixxu u 
jaġġustaw il-Pjanijiet tal-Impjieg Personali rispettivi tagħhom li għandhom jiddeskrivu l-
mi¿¿uri li bihom il-ħaddiema beħsibhom jipparteċipaw. Dan il-profiling se jsir miċ-Ċentri 
tal-Impjiegi u mhux kofinanzjat mill-FEG. Hu mistenni li 250 mill-ħaddiema identifikati 
se jsegwu sessjonijiet ta’ gwida iktar ikkumplikati. Dawn se jinkuraġġixxu lill-ħaddiema 
biex jieħdu sehem f’taħriġ vokazzjonali, f’konver¿¿joni mill-ġdid tax-xogħlijiet u fi 
¿vilupp personali li jinkludu l-promozzjoni tal-awtostima u ta’ tekniki għat-tiftix tal-
impjiegi. Matul dawn l-azzjonijiet, il-ħaddiema se jirċievu għotjiet għall-ikel u trasport. 

 Rikonoxximent, validazzjoni u ċertifikazzjoni tal-kompetenzi: Bl-għajnuna taċ-Ċentri tal-
Opportunitajiet Ġodda (NOC) rikonoxxuti, il-ħaddiema se jidentifikaw l-għarfien u l-ħiliet 
akkwistati matul ħajjithom f'kuntesti formali u informali. Waqt sessjonijiet individwali u 
fi gruppi, flimkien ma’ ħarrieġa professjonali, se jippreparaw portafoll li jkun fih evidenza 
tal-proċess ta' taħriġ tagħhom. Panils partikolari se jiġu organizzati għal dawk il-ħaddiema 
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li għandhom b¿onn kompetenzi speċifiċi biex jiksbu ċertifikat tal-iskola jew vokazzjonali. 
In-NOC se jiġu promossi miċ-Ċentri ta’ Taħriġ Vokazzjonali taħt Ġestjoni Konġunta. 

 Taħriġ Vokazzjonali: Il-ħaddiema se jirċievu t-taħriġ l-iktar adattat għal-livell tal-
edukazzjoni u tal-kompetenzi tagħhom u dan jgħinhom għal reintegrazzjoni rapida biex 
isibu impjieg. Se jkun hemm korsijiet ta’ taħriġ għall-adulti li jwasslu għal ċertifikazzjoni 
doppja (edukattiva u vokazzjonali), uħud se jingħataw fuq ba¿i modulari (taħriġ flessibbli 
organizzat f’unitajiet ta’ taħriġ għal ¿mien qasir, ippre¿entati fil-valuri referenzjali tat-
taħriġ fil-Katalogu tal-Kwalifiki Nazzjonali) u oħrajn se jkunu taħriġ speċifiku, skont il-
b¿onnijiet speċifiċi tas-suq tax-xogħol (azzjonijiet mhux inklu¿i fil-Katalogu tal-Kwalifiki 
Nazzjonali). Il-korsijiet ta’ taħriġ se jingħataw miċ-Ċentri ta’ Taħriġ Vokazzjonali u 
entitajiet oħra b’kompetenza rikonoxxuta identifikati mill-IEFP. Se jingħataw għotjiet 
għat-taħriġ, l-ikel, it-trasport, l-assikurazzjoni personali kontra l-inċidenti u l-
akkomodazzjoni b'limiti u kundizzjonijiet stretti. 

 Għotja għal taħriġ fuq inizjattiva personali: Dan se jippermetti lill-ħaddiema jipparteċipaw 
f’korsijiet ta’ taħriġ xierqa, miftehma bħala parti mill-pjanijiet ta’ impjieg personali 
tagħhom u li jingħataw minn istituzzjonijiet ta’ taħriġ rikonoxxuti. Il-parteċipanti f'din il-
forma ta’ taħriġ se jingħataw għotja b’kundizzjonijiet stretti. Jistgħu jattendu, b’mod 
konsekuttiv u simultanju, iktar minn kors wieħed, bil-kundizzjoni li jibqgħu fi ħdan il-
limiti stipulati. 

 Appoġġ għas-sejba ta' impjieg mill-persuna nnifisha: Din hija għotja mogħtija lil 
ħaddiema li, matul il-perjodu tal-implimentazzjoni tal-pakkett tal-FEG, isibu impjieg ġdid 
b'kuntratt indefinit jew b'wieħed għal mill-inqas sitt xhur. L-ammont ivarja u jiddependi 
fuq it-tul tal-kuntratt offrut, u jista’ ji¿died jekk il-post ġdid tax-xogħol ikun iktar minn 
100 km ’l bogħod mill-post fejn jogħqod il-ħaddiem.

 Inċentiv għar-reklutaġġ: Bil-għan li jiġi stimultat il-ħolqien ta' impjiegi ġodda, jista' jiġi 
allokat appoġġ finanzjarju lill-entitajiet impjegaturi li jiffirmaw kuntratti full-time ma' 
ħaddiem li jibbenefika mill-FEG. Il-perjodu minimu tal-kuntratt irid ikun ta’ sena, u 
jingħata inċentiv ogħla lil dawk li jieħdu ħaddiema b’kuntratti ta’ ¿mien indefinit. 

 Appoġġ intraprenditorjali: Għal dawk il-ħaddiema li jixtiequ jibdew in-negozji għalihom, 
se jiġi organizzat taħriġ b’għarfien u kompetenzi speċifiċi għall-ħolqien u ġestjoni ta’ 
negozji ¿għar. L-attendenza għat-taħriġ hi obbligatorja qabel tinħareġ id-deċi¿joni ta’ 
appoġġ għall-ħolqien tan-negozju, minbarra f’ka¿ijiet fejn hemm evidenza li qabel sar 
taħriġ ieħor jew hemm esperejenza relevanti. L-appoġġ tekniku lill-proġett jinkludi 
attivitajiet ta' appoġġ għall-i¿vilupp tal-innovazzjoni kummerċjali, it-tħejjija tal-pjan tan-
negozju, it-twaqqif tal-kumpanija u s-segwitu tal-proġett matul l-ewwel sena tat-tħaddim 
tiegħu.

 Appoġġ għall-ħolqien ta’ negozju: Il-ħaddiema se jiġu megħjuna b’sussidju mhux 
rimbor¿at ta’ EUR 20 000 għal kull xogħol maħluq, li jinkludi dak tal-promotur, 
b’massimu ta’ tlieta. L-impjiegi maħluqa għandhom jimtlew minn benefiċjarji tal-FEG, 
jew minn persuni qiegħda fiċ-ċentri tal-impjiegi tar-reġjun, u għandhom ikunu full-time 
b'tul minimu ta' sentejn Se jingħataw għotjiet għall-ikel, għat-trasport u għall-
assikurazzjoni personali kontra l-inċidenti b'limiti u kundizzjonijiet stretti.

 Pjan ta’ integrazzjoni: Dan se jipprovdi lill-ħaddiema b'esperjenza tax-xogħol ta' mill-
inqas 30 siegħa kull ġimgħa matul perjodu ta' bejn sitt u 12-il xahar. L-għan huwa li dawn
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il-ħaddiema ma jitilfux il-kuntatt mal-ħaddiema l-oħra, ma jkunux iżolati u demotivati, u 
jieħdu l-opportunità biex jakkwistaw għarfien u ħiliet ġodda u għalhekk itejbu l-
impjegabilità tagħhom wara l-perjodu ta' integrazzjoni. Il-ħaddiema se jitqiegħdu għal 
perjodu limitat ma' entitajiet li jħaddmu u li ma jagħmlux profitt; dan se jintitolahom għal 
għotjiet għall-ikel u għat-trasport, għall-assigurazzjoni u għal sussidju kull xahar minflok 
paga.

Fir-rigward tal-kriterji li jinsabu fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, l-
awtoritajiet Portugiżi fl-applikazzjoni u l-informazzjoni supplementari tagħhom:
• ikkonfermaw li l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG ma tissostitwixxix il-miżuri li 
huma r-responsabbiltà tal-kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew skont ftehimiet kollettivi;
• urew li l-azzjonijiet jipprovdu appoġġ għal ħaddiema individwali u mhux se jintużaw 
għar-ristrutturar ta’ kumpaniji jew setturi;
• ikkonfermaw li l-azzjonijiet eliġibbli msemmija hawn fuq ma jirċevux assistenza minn 
strumenti finanzjarji oħrajn tal-UE.

Fir-rigward tas-sistemi ta' tmexxija u kontroll il-Portugall innotifika lill-Kummissjoni li l-
kontribuzzjoni finanzjarja se tkun immexxija mill-Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P., is-servizz pubbliku tal-impjiegi. It-tmexxija ġenerali ssir mid-Dipartiment 
tal-Impjiegi, u bl-għajnuna tad-Dipartiment tat-Taħriġ Vokazzjonali, mid-Dipartiment tal-
Kontroll Finanzjarju u tat-Tmexxija u mid-Delegazzjonijiet Reġjonali tar-Reġjuni Norte u 
Centro. It-tmexxija finanzjarja ġenerali se tkun f'idejn id-Dipartiment ta' Kontroll tal-Finanzi 
u t-Tmexxija. L-approvazzjoni u l-ħlas ta' għajnuniet huma r-responsabbiltà tad-
Delegazzjonijiet Reġjonali tar-reġjuni Norte u Centro. Iċ-Ċentri tal-Impjiegi u l-Entitajiet 
Imsieħba, prinċipalment iċ-Ċentri Konġunti ta’ Taħriġ Vokazzjonali tal-muniċipalitajiet l-
aktar affettwati se jwettqu l-maġġoranza tal-miżuri attivi. Il-Portugall ikkonferma li l-
prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet fost u fl-entitajiet relevanti se jiġi rrispettat.
L-Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.), l-Istitut tat-Tmexxija tal-Fond 
Soċjali Ewropew, se jkunu responsabbli għall-awditjar u l-kontroll fir-rigward ta’ din l-
applikazzjoni tal-FEG.

Bi qbil mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni, l-applikazzjoni tissodisfa l-kriterji ta' eliġibbiltà 
stabbiliti fir-Regolament tal-FEG u għalhekk tirrakkomanda lill-Awtorità Baġitarja tapprova 
l-applikazzjoni.

Sabiex timmobilizza l-Fond, il-Kummissjoni ppreżentat lill-Awtorità Baġitarja talba ta’ 
trasferiment għal ammont globali ta' EUR 1 449 500 mir-riżerva tal-FEG (40 02 43) f’impenji 
għal-linja baġitarja 04 05 01 tal-FEG.

Ir-Rapporteur tilqa' l-fatt li, wara talbiet ripetuti mill-Parlament, għall-ewwel darba l-
baġit 2011 juri approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet (EUR 47 608 950) fil-linja baġitarja tal-FEG 
u tilqa’ t-tisħiħ tal-linja baġitarja 04.05.01. b’EUR 50 000 000 kif previst mill-AB 2/2011.

Fil-fatt tfakkar li l-FEG nħoloq bħala strument speċifiku separat bl-objettivi u bl-iskadenzi 
tiegħu stess u li għalhekk jistħoqqlu allokazzjoni ddedikata, li tevita trasferimenti minn linji 
baġitarji oħrajn - kif ġara fil-passat - li hija xi ħaġa li tista' tkun ta' ħsara għall-kisba tal-
objettivi ta’ politika diversi. 
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L-IIA jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-Fond sal-limitu massimu annwali ta’ EUR 500 miljun.
Din hi s-sittax-il proposta għall-mobilizzazzjoni tal-Fond ippreżentata lill-Awtorità Baġitarja 
fl-2011. Għaldaqstant, wara li jitnaqqas mill-approprjazzjonijiet disponibbli l-ammont attwali 
mitlub (EUR 1 449 500), jibqa' disponibbli ammont ta' EUR 418 963 631 sa tmiem l-2011. 
Dan se jippermetti li aktar minn 25 % tal-ammont annwali massimu allokat għall-FEG jibqa' 
disponibbli għal għotjiet matul l-aħħar erba' xhur tas-sena 2011, kif meħtieġ fl-Artikolu 12(6) 
tar-Regolament tal-FEG.

III. Proċedura
Il-Kummissjoni ppreżentat talba ta' trasferiment sabiex iddaħħal approprjazzjonijiet għall-
impenji speċifiċi fil-baġit 2011, kif mitlub fil-Punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-
17 ta' Mejju 2006.

It-trilogu dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-FEG 
jista' jieħu forma ssimplifikata, kif previst fl-Artikolu 12(5) tal-bażi legali, ħlief jekk ma 
jintlaħaqx qbil bejn il-Parlament u l-Kunsill.
Skont ftehim intern, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) għandu jkun 
assoċjat mal-proċess, sabiex jipprovdi appoġġ u kontribut kostruttivi għall-valutazzjoni tal-
applikazzjonijiet mill-Fond.

Wara l-valutazzjoni tiegħu, il-Kumitat EMPL tal-Parlament Ewropew se jagħti l-opinjoni 
tiegħu dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond, li se tinhemeż bħala ittra mar-rapport preżenti.

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


