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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kummenti ġenerali

Din il-proposta leġiżlattiva għandha l-għan li ġġedded l-eżistenza tal-Fond Ewropew ta' 
Aġġustament Globali (FEG) u li tagħmel għadd ta' bidliet lill-FEG biex tipprova ttejjeb l-
effiċjenzja tiegħu.

Ir-Rapporteur jappoġġa l-eżistenza tal-FEG u jinkoraġġixxi l-iżvilupp tiegħu għall-perjodu 
tal-MFF 2014-2020 bħala fond kumplimentari għall-politiki tal-impjieg nazzjonali u reġjonali 
u għal fondi oħra tal-UE.

It-tisħiħ tal-FEG hu aktar importanti minħabba li l-UE hi żona ekonomika ferm miftuħa, u 
għalhekk sensittiva għal tensjonijiet esterni. L-UE tirrikonoxxi wkoll permezz tal-FEG li l-
liberalizzazzjoni tal-investiment u tal-kummerċ poġġiet is-suq tax-xogħol f'sitwazzjoni 
globalizzata u dan il-ftuħ, filwaqt li jiġġenera aktar qligħ għall-ekonomija tal-UE jista' 
jiġġenera wkoll spejjeż soċjali f'uħud mir-reġjuni u f'xi setturi.

L-ewwel nett, il-FEG għandu jkun żviluppat għal raġunijiet ta' effiċjenza u ekwità. Dawk il-
"ħaddiema li jibdlu l-impjieg" għandhom diffikultajiet akbar mill-medja biex jerġgħu jiġu 
impjegati kif ukoll idaħħlu inqas flus wara li jerġgħu jiġu impjegati. Hemm possibilità akbar 
li ħaddiema li jibdlu l-impjieg ikollhom ħiliet vokazzjonali speċifiċi għal xogħol u industriji li 
qed jispiċċaw. 

It-tieni, is-settur tal-kummerċ, li hu affettwat mill-ftuħ tal-kummerċ, kiber minħabba li l-
innovazzjoni u t-teknoloġiji poġġew il-katina tal-provvista ta' prodotti u servizzi dejjem iżjed 
fuq skala internazzjonali. Għalhekk il-FEG għandu jkun żviluppat mingħajr ma jeskludi ebda 
attività mill-kriterji tal-eliġibilità tiegħu.

It-tielet, l-UE teħtieġ li jkollha għodda ta’ aġġustament li biha tkun kapaċi tindirizza l-
konsegwenzi tal-ftehimiet ta' kummerċ tagħha dwar is-suq tax-xogħol tal-UE f'simmetrija 
mal-kompetenza esklussiva tagħha li tikkonkludi ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali. Din 
mhix biss kwistjoni ta' opportunitajiet indaqs imma wkoll ta' ekonomija politika. L-UE ma 
tistax tistenna appoġġ miċ-ċittadini għall-ftuħ fil-kummerċ jekk hi stess ma tistax tieħu 
azzjoni biex tappoġġa lil dawk il-ħaddiema li spiċċaw bla xogħol minħabba l-ftuħ għal 
kompetituri ta' pajjiżi terzi fi prodotti u servizzi. 

Din il-proposta twassal għal rabta espliċita bejn il-FEG u l-effett tal-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali billi tirrikonoxxi li l-bdiewa jistgħu jiġu affettwati bil-ftehimiet bilaterali ta' 
kummerċ futuri tal-UE jew bi ftehim multilaterali fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. 
Imma ma tistax teskludi l-ħaddiema f'attivitajiet li mhumiex agrikoli mill-kriterji ta' 
benefiċjari li jistgħu jaffermaw li kellhom jibdew attività oħra ta' impjieg wara li sar ftehim 
kummerċjali internazzjonali.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jipproponi li l-Parlament Ewropew jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu għal ftehimiet ta' kummerċ (bħal l-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles possibbli bejn l-UE-
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Mercosur jew l-UE-Indja) wara li jiġi żgurat li l-FEG, partikolarment f'termini ta' allokazzjoni 
baġitarja, ikun jista' jlaħħaq mar-riperkussjonijiet tagħhom fuq il-ħaddiema fl-Ewropa.

Analiżi dettaljata tal-proposta

Ir-Rapporteur jaqbel mal-bidliet li għandhom l-għan li jżommu l-emendi li saru minħabba l-
kriżi tal-2009, speċjalment li l-limitu ta' sensji jinżamm baxx minħabba l-eliġibilità u ż-żieda 
tar-rata massima ta' finanzjament konġunt tal-FEG. 

Il-FEG u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jeħtieġ jibqgħu separati minħabba li jaqdu għanijiet 
differenti ferm.

It-tkabbir tal-eliġibilità tal-FEG għal Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs), intrapendituri 
indipendenti u bdiewa hu pass fid-direzzjoni t-tajba. S'issa dawn kienu esklużi de facto mill-
kriterji ta' benefiċjarji potenzjali tal-fond. L-estensjoni tal-eliġibilità għal ħaddiema b'kuntratti 
ta' impjieg mhux standard turi li l-FEG fil-format attwali tiegħu għandu kundizzjonijiet stretti 
wisq biex ikun effiċjenti.

Madankollu, il-proposta ma tindirizzax verament il-kwistjoni ewlenija tal-FEG: hemm medja 
ta' 11-il xahar bejn l-applikazzjoni u d-data ta' ħlas. Il-Kummissjoni qed taħseb dwar kriterju 
ta' referenza ta' 8 xhur bit-tħaffif tal-proċess amministrattiv ta' fajls, ħlasijiet u ftehimiet 
interistituzzjonali. Imma l-proċedura baġitarja (li titlob li ż-żewġ korpi baġitarji ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet, il-Kunsill u l-Parlament, japprovaw kull applikazzjoni għall-FEG) se tibqa' 
ostaklu għal proċess aktar mgħaġġel. 

Ir-Rapporteur jappoġġa l-fatt li l-FEG jikkofinanzja l-programmi fil-mira. Fejn ikun possibbli, 
dawn il-programmi għandhom jiżguraw li t-taħriġ jgħin fi tranżizzjoni għal impjiegi f'setturi 
ġodda li attwalment jibbenefikaw mill-ftuħ tal-UE.

Fl-aħħar nett, f'termini baġitarji, il-proposta tal-Kummissjoni tistabbilixxi l-limitu minimu 
annwali ta' approprjazzjonijiet ta' impenn attwali għal € 429 miljun li jirrapreżentaw € 3 
biljuni fuq 7 snin. Il-Kummissjoni tistabblixxi l-infiq massimu għall-bdiewa għal € 2.5 biljun 
fuq l-istess perjodu. Anke jekk il-fondi annwali attwali ma ntużawx kollha, it-tkabbir tal-bażi 
tal-eliġibilità għall-FEG tista' twassal għal żieda fl-ammont ta' applikazzjoni u għalhekk il-
limitu jista' jkollu bżonn reviżjoni, speċjalment jekk il-politika ta' kummerċ tal-UE tiġġenera 
għadd ta' ftehimiet ta' kummerċ li jaffettwaw l-impjieg tal-ħaddiema tal-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fis-26 ta' Marzu 2010, il-Kunsill 
Ewropew qabel mal-proposta tal-
Kummissjoni biex titniedi strateġija ġdida,
Ewropa 2020. Waħda mit-tliet prijoritajiet 
tal-istrateġija Ewropa 2020 hija t-tkabbir 
inklużiv bl-għoti tal-potenzjal lin-nies 
permezz ta' livelli għoljin ta' impjiegi, l-
investiment fil-ħiliet, il-ġlieda kontra l-
faqar u l-immodernizzar tas-swieq tax-
xogħol, it-taħriġ u s-sistemi tal-protezzjoni 
soċjali sabiex tgħin liċ-ċittadini jantiċipaw 
u jamministraw il-bidla, u jibnu soċjetà 
koeżiva.

(1) Fis-26 ta' Marzu 2010, il-Kunsill 
Ewropew qabel mal-proposta tal-
Kummissjoni biex titniedi strateġija ġdida, 
Ewropa 2020. Waħda mit-tliet prijoritajiet 
tal-istrateġija Ewropa 2020 hija t-tkabbir 
inklużiv bl-għoti tal-potenzjal lin-nies 
permezz ta' livelli għoljin ta' impjiegi, l-
investiment fil-ħiliet, il-ġlieda kontra l-
faqar u l-immodernizzar tas-swieq tax-
xogħol, it-taħriġ u s-sistemi tal-protezzjoni 
soċjali sabiex tgħin liċ-ċittadini jantiċipaw 
u jamministraw il-bidla, u jibnu soċjetà 
koeżiva mingħajr esklużjoni ta' ħadd.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) B'konformità mal-Komunikazzjoni 
dwar "Baġit għall-Ewropa 2020", il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-FEG għandu jiġi estiz 
biex jiffaċilita l-adattament tal-bdiewa 
għall-qagħda ġdida tas-suq li tirriżulta 
minn ftehimiet kummerċjali internazzjonali 
fis-settur agrikolu u li twassal għal bidla 
jew aġġustament sinifikattiv fl-attivitajiet 
agrikoli tal-bdiewa affettwati, biex 
jgħinhom isiru strutturalment aktar 
kompetittivi jew biex jiffaċilita t-
tranżizzjoni tagħhom għal attivtajiet li 
mhumiex agrikoli.

(5) B'konformità mal-Komunikazzjoni 
dwar "Baġit għall-Ewropa 2020", il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-FEG għandu jiġi estiz 
biex jiffaċilita l-adattament tal-bdiewa 
għall-qagħda ġdida tas-suq li tirriżulta 
minn ftehimiet kummerċjali internazzjonali 
fis-settur agrikolu u li twassal għal bidla 
jew aġġustament sinifikattiv fl-attivitajiet 
agrikoli tal-bdiewa affettwati, biex 
jgħinhom isiru strutturalment aktar 
kompetittivi jew biex jiffaċilita t-
tranżizzjoni tagħhom għal attivtajiet li 
mhumiex agrikoli. Dan ir-Regolament 
għandu jirrikonoxxi li dan il-prinċipju 
jista' jiġi estiż għall-ħaddiema kollha li 
jibdlu l-impjieg tagħhom minħabba 
ftehimiet kummerċjali internazzjonali, 
inklużi l-bdiewa.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Rigward il-bdiewa, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEG għandu jinkludi 
benefiċjarji affettwati minn ftehimiet 
bilaterali konklużi mill-Unjoni skont l-
Artikolu XXIV tal-GATT jew ftehimiet 
multilaterali konklużi fi ħdan l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan 
ikopri bdiewa li jibdlu jew jaġġustaw l-
attivitajiet agrikoli preċedenti tagħhom fi 
żmien perjodu li jibda mit-tnedija ta' tali 
ftehimiet kummerċjali u li jintemm tliet 
snin wara l-implimentazzjoni sħiħa 
tagħhom

(8) Rigward il-ħaddiema affettwati mill-
ftehimiet kummerċjali internazzjonali, il-
kamp ta' applikazzjoni tal-FEG għandu 
jinkludi benefiċjarji affettwati minn 
ftehimiet bilaterali konklużi mill-Unjoni 
skont l-Artikolu XXIV tal-GATT jew 
ftehimiet multilaterali konklużi fi ħdan l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan 
ikopri bdiewa u ħaddiema oħra li ma 
jistgħux ikomplu fil-qasam tagħhom li 
jibdlu jew jaġġustaw l-attivitajiet agrikoli 
preċedenti tagħhom fi żmien perjodu li 
jibda mit-tnedija ta' tali ftehimiet 
kummerċjali u li jintemm tliet snin wara l-
implimentazzjoni sħiħa tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-FEG għandu jsir l-għodda simmetrika tal-impjieg tal-UE biex taġġusta l-impatt ta' 
ftehimiet internazzjonali b'mod ġenerali. Il-kumpaniji industrijali u ta' servizz huma affettwati 
mill-ftehimiet ta' kummerċ daqs is-settur agrikolu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Meta jistabbilixxu l-pakkett koordinat 
tal-miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-
xogħol l-Istati Membri għandhom 
jiffavorixxu miżuri li jikkontribwixxu 
b’mod sinifikanti għall-impjegabbiltà tal-
ħaddiema li ngħataw is-sensja. L-Istati 
Membri għandhom iħabirku għar-
riintegrazzjoni fl-impjig jew f'attivitajiet 

(10) Meta jistabbilixxu l-pakkett koordinat 
tal-miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-
xogħol l-Istati Membri għandhom 
jiffavorixxu miżuri li jwasslu għall-
impjegar mill-ġdid tal-ħaddiema li 
ngħataw is-sensja. L-Istati Membri 
għandhom iħabirku għar-riintegrazzjoni fl-
impjig jew f'attivitajiet ġodda ta' mill-inqas 
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ġodda ta' mill-inqas 50 % tal-ħaddiema fil-
mira fi żmien 12-il xahar mid-data tal-
applikazzjoni.

50 % tal-ħaddiema fil-mira fi żmien 12-il 
xahar mid-data tal-applikazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) F'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja soda, il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji mill-FEG ma għandhomx 
jissostitwixxu l-miżuri ta' appoġġ li huma 
disponibbli għal ħaddiema li ngħataw is-
sensja fi ħdan il-Fondi Strutturali tal-
Unjoni jew politiki jew programmi oħra 
tal-Unjoni.

(12) F'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja soda, il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji mill-FEG ma għandhomx 
jissostitwixxu l-miżuri ta' appoġġ li huma 
disponibbli għal ħaddiema li ngħataw is-
sensja fi ħdan il-Fondi Strutturali tal-
Unjoni jew politiki jew programmi oħra 
tal-Unjoni, b'mod partikolari l-FSE u l-
PAK.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jingħelbu l-effetti avversi tal-
globalizzazzjoni jitlob ukoll li jinħolqu 
impjiegi permanenti fl-Unjoni kollha 
permezz ta' strateġija ġenwina ta' rkupru 
tal-produzzjoni għall-Unjoni flimkien ma' 
kompetizzjoni ġusta mal-pajjiżi emerġenti 
maġġuri u politika stretta ta' appoġġ għat-
tkabbir. Il-promozzjoni tad-djalogu 
soċjali, it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u 
informazzjoni għall-konsumatur, aktar 
riċerka u innovazzjoni, il-ħolqien ta' 
strumenti pubbliċi u privati ġodda li 
jiffinanzjaw l-ekonomija u l-iżvilupp ta' 
impriżi żgħar u ta' daqs medju, dawn 
huma kollha strumenti li se jkunu effettivi 
fil-bini tal-kapaċitajiet produttivi tal-
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Unjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-FEG għandu jkun biex 
jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u 
l-impjiegi fl-Unjoni billi jippermetti lill-
Unjoni turi solidarjetà lejn ħaddiema li 
ħadu s-sensja kawża ta' bidliet strutturali 
kbar fix-xejriet tal-kummerċ dinji 
minħabba l-globalizzazzjoni, ftehimiet 
kummerċjali li jaffettwaw l-agrikoltura, 
jew kriżi mhux mistennija, u sabiex joffri 
appoġġ għar-riintegrazzjoni rapida 
tagħhom fl-impjieg, jew biex ibiddlu jew 
jaġġustaw l-attivitajiet agrikoli tagħhom.

2. L-għan tal-FEG għandu jkun biex 
jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u 
l-impjiegi fl-Unjoni billi jippermetti lill-
Unjoni turi solidarjetà lejn ħaddiema li 
ħadu s-sensja kawża ta' bidliet strutturali 
kbar fix-xejriet tal-kummerċ dinji 
minħabba l-globalizzazzjoni, ftehimiet 
kummerċjali li jaffettwaw serjament is-
setturi ekonomiċi tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-agrikoltura, jew kriżi 
finanzjarja u ekonomika, u sabiex joffri 
appoġġ għar-riintegrazzjoni rapida 
tagħhom fl-impjieg, jew biex ibiddlu jew 
jaġġustaw l-attivitajiet tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-FEG għandu jara li jiżgura li l-
Unjoni, li għandha politika kummerċjali 
komuni fil-kompetenza esklużiva tagħha, 
ikollha wkoll l-għodda adegwata ta' 
aġġustament li biha kapaċi tibbilanċa t-
telf potenzjali impost mill-ftehimiet 
kummerċjali internazzjonali li hi 
tinnegozja.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jgawdu minn 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fond 
skont l-Artikolu 2(a) u (b) għandu 
jkollhom l-iskop li jiżguraw li minimu ta' 
50 % tal-ħaddiema li qed jipparteċipaw 
f'dawn l-azzjonijiet isibu impjieg sod fi 
żmien sena mid-data tal-applikazzjoni.

3. Azzjonijiet li jgawdu minn 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fond 
skont l-Artikolu 2(a) u (b) għandu 
jkollhom l-iskop li jiżguraw li minimu ta' 
50 % tal-ħaddiema li qed jipparteċipaw 
f'dawn l-azzjonijiet jidħlu fis-suq tal-
impjiegi fi żmien sena mid-data tal-
applikazzjoni. Dan l-objettiv għandu jkun 
revedut mill-ġdid bħala parti mir-reviżjoni 
ta' nofs it-terminu ta' dan ir-Regolament.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ħaddiema li ngħataw is-sensja b'riżultat 
tal-bidliet strutturali ewlenin fix-xejriet 
kummerċjali dinjin minħabba l-
globalizzazzjoni, li jidher b'mod partikolari 
minn żieda sostanzjali fl-importazzjonijiet 
lejn l-Unjoni, mit-tnaqqis rapidu tas-sehem 
mis-suq tal-Unjoni f’settur partikolari jew 
minn delokalizzazzjoni ta' attivitajiet lejn 
pajjiżi terzi, fejn dawn is-sensji kellhom 
impatt negattiv sinifikanti fuq l-ekonomija 
lokali, reġjonali jew nazzjonali;

(a) ħaddiema li ngħataw is-sensja b'riżultat 
tal-bidliet ewlenin fix-xejriet kummerċjali 
dinjin minħabba l-globalizzazzjoni, li 
jidher b'mod partikolari permezz ta' bidla 
fix-xejra ta' importazzjoni/esportazzjoni 
tal-kummerċ tal-Unjoni fi prodotti jew 
servizzi, mit-tnaqqis tas-sehem mis-suq tal-
Unjoni f’settur partikolari jew minn 
delokalizzazzjoni ta' attivitajiet lejn pajjiżi 
terzi, fejn dawn is-sensji kellhom impatt 
negattiv sinifikanti fuq l-ekonomija lokali, 
reġjonali jew nazzjonali;

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet ewlenin imposti mill-ftuħ tal-kummerċ għandhom ikunu koperti, anke jekk it-tnaqqis 
ikun baxx.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħaddiema li bidlu jew aġġustaw l-
attivitajiet agrikoli preċedenti matul 
perjodu li jibda mit-tnedija tal-ftehim 
kummerċjali mill-Unjoni li fih miżuri ta' 
liberalizzazzjoni kummerċjali għas-settur 
agrikolu rilevanti u li jintemm tliet snin 
wara l-implimentazzjoni sħiħa ta' dawn il-
miżuri u sakemm dawn il-miżuri 
kummerċjali jwasslu għal żieda sostanzjali 
f'importazzjonijiet tal-Unjoni ta' prodott 
jew prodotti agrikolu/i akkumpanjat minn 
tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet ta' tali 
prodotti f'livell ta' Unjoni, u fejn rilevanti, 
livell nazzjonali jew reġjonali.

(c) ħaddiema, inklużi bdiewa, li bidlu jew 
aġġustaw l-attivitajiet preċedenti, jew 
marru f'settur tax-xogħol ieħor  matul 
perjodu li jibda mit-tnedija tal-ftehim 
kummerċjali mill-Unjoni li fih miżuri ta' 
liberalizzazzjoni kummerċjali għas-settur 
agrikolu rilevanti u li jintemm tliet snin 
wara l-implimentazzjoni sħiħa ta' dawn il-
miżuri u sakemm dawn il-miżuri 
kummerċjali jwasslu għal żieda sostanzjali 
f'importazzjonijiet tal-Unjoni ta' prodott 
jew prodotti agrikolu/i akkumpanjat minn 
tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet ta' tali 
prodotti f'livell ta' Unjoni, u fejn rilevanti, 
livell nazzjonali jew reġjonali.

Ġustifikazzjoni
L-Artikolu għandu jkopri tipi oħra ta' attivitajiet affettwati mill-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali. L-Artikolu għandu jipprevedi li ħafna ħaddiema jkollhom ibiddlu radikalment 
l-attivitajiet ta' impjieg tagħhom meta jispiċċaw bla xogħol minħabba l-ftuħ tal-kummerċ.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "ħaddiem" ifisser sid-ġestjonarju ta' 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju u 
l-ħaddiema għal rashom (inklużi l-bdiewa) 
u l-membri kollha tal-familja attivi fin-
negozju, sakemm, jekk bdiewa, kienu diġà 
qed jipproduċu l-output affettwat mill-
ftehim kummerċjali rilevanti qabel mal-
miżuri relatati mas-settur partikolari ġew 
implimentati.

(d) "ħaddiem" ifisser sid-ġestjonarju ta' 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju u 
l-ħaddiema għal rashom (inklużi l-bdiewa) 
u l-membri kollha tal-familja li jkunu 
dikjarati attivi fin-negozju, sakemm kienu 
diġà qed jipproduċu l-output affettwat mill-
ftehim kummerċjali rilevanti qabel mal-
miżuri relatati mas-settur partikolari ġew 
implimentati.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi swieq tax-xogħol żgħar jew 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali, fejn tkun 
debitament motivata mill-Istat Membru li 
japplika, applikazzjoni għal kontribuzzjoni 
finanzjarja skont dan l-Artikolu mill-FEG 
tista’ tiġi kkunsidrata ammissibbli wkoll 
jekk il-kriterji stabbiliti fil-punti (a) jew (b) 
tal-paragrafu 1 ma jiġux sodisfatti 
kompletament, meta s-sensji jkollhom 
impatt serju fuq l-impjieg u l-ekonomija 
lokali. L-Istat Membru għandu jispeċifika 
liema mill-kriterji ta’ intervent stabbiliti fil-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ma jkunx 
sodisfatti kompletament.

2. Fi swieq tax-xogħol żgħar jew 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' applikazzjonijiet 
kollettivi li jinvolvu l-SMEs, fejn tkun 
debitament motivata mill-Istat Membru li 
japplika, applikazzjoni għal kontribuzzjoni 
finanzjarja skont dan l-Artikolu mill-FEG 
tista’ tiġi kkunsidrata ammissibbli wkoll 
jekk il-kriterji stabbiliti fil-punti (a) jew (b) 
tal-paragrafu 1 ma jiġux sodisfatti 
kompletament, meta s-sensji jkollhom 
impatt serju fuq l-impjieg u l-ekonomija 
lokali. L-Istat Membru għandu jispeċifika 
liema mill-kriterji ta’ intervent stabbiliti fil-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ma jkunx 
sodisfatti kompletament.

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet huma meħtieġa biex ikunu koerenti mal-Artikolu 2, punt C.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Rigward il-bdiewa, meta, wara li jkun 
tnieda ftehim kummerċjali u abbażi tat-
tagħrif, id-dejta u l-analiżi disponibbli 
għalih, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
kundizzjonijiet għall-appoġġ skont l-
Artikolu 2(c) huma probabbilment 
sodisfatti għal numru sinifikanti ta' bdiewa, 
hija għandha tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 24 fejn tagħżel setturi jew prodotti 
fejn tiddefinixxi ż-żoni ġeografiċi 
affettwati, fejn huwa xieraq, tistipula 
ammont massimu għall-appoġġ potenzjali 

3. Rigward il-ħaddiema li bidlu l-impjieg 
minħabba l-kummerċ, inklużi, fejn xieraq,
il-bdiewa, meta, wara li jkun tnieda ftehim 
kummerċjali u abbażi tat-tagħrif, id-dejta u 
l-analiżi disponibbli għalih, il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-
kundizzjonijiet għall-appoġġ skont l-
Artikolu 2(c) huma probabbilment 
sodisfatti għal numru sinifikanti ta' 
ħaddiema li bidlu l-impjieg, inklużi, fejn 
xieraq, ta' bdiewa, hija għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 24 fejn tagħżel 



PE483.733v02-00 12/18 AD\901617MT.doc

MT

fuq livell tal-Unjoni, tistipula perjodi ta' 
referenza u kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà 
għal bdiewa u dati ta' eliġibbiltà għan-
nefqa kif ukoll tistabbilixxi data tal-għeluq 
għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u, jekk 
ikun meħtieġ, il-kontenut ta' dawn l-
applikazzjonijiet skont l-Artikolu 8(2).

setturi jew prodotti fejn tiddefinixxi ż-żoni 
ġeografiċi affettwati, fejn huwa xieraq, 
tistipula ammont massimu għall-appoġġ 
potenzjali fuq livell tal-Unjoni, tistipula 
perjodi ta' referenza u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà għal ħaddiema li bidlu l-
impjieg, inklużi, fejn xieraq, għal bdiewa u 
dati ta' eliġibbiltà għan-nefqa kif ukoll 
tistabbilixxi data tal-għeluq għat-tressiq 
tal-applikazzjonijiet u, jekk ikun meħtieġ, 
il-kontenut ta' dawn l-applikazzjonijiet 
skont l-Artikolu 8(2).

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet huma meħtieġa biex ikunu koerenti mal-Artikolu 2, punt C.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) bdiewa li bidlu jew aġġustaw l-
attivitajiet agrikoli tagħhom wara t-tnedija 
mill-Unjoni tal-ftehim kummerċjali 
msemmi fl-att delegat meħud skont l-
Artikolu 4(3).

(c) ħaddiema li bidlu l-impjieg, inklużi, 
fejn xieraq, bdiewa li bidlu jew aġġustaw 
l-attivitajiet agrikoli tagħhom wara t-
tnedija mill-Unjoni tal-ftehim kummerċjali 
msemmi fl-att delegat meħud skont l-
Artikolu 4(3).

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet huma meħtieġa biex ikunu koerenti mal-Artikolu 2, punt C.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 7 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 
għal miżuri attivi tas-suq tax-xogħol li 
jagħmlu parti minn pakkett koordinat ta’ 
servizzi personalizzati mfassla biex 

1. Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 
għal miżuri attivi tas-suq tax-xogħol li 
jagħmlu parti minn pakkett koordinat ta’ 
servizzi personalizzati mfassla biex 



AD\901617MT.doc 13/18 PE483.733v02-00

MT

jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni tal-ħaddiema 
fil-mira li ngħataw is-sensja fl-impjieg jew 
f'impjieg indipendenti jew, fil-każ ta' 
bdiewa, biex ibiddlu jew jaġġustaw l-
attivitajiet preċedenti tagħhom. Il-pakkett 
koordinat ta’ servizzi personalizzati jista' 
partikolarment jinkludi:

jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni tal-ħaddiema 
fil-mira li ngħataw is-sensja fl-impjieg jew 
f'impjieg indipendenti jew, fil-każ ta' 
ħaddiema li bidlu l-impjieg, inklużi, fejn 
xieraq, fil-każ ta' bdiewa, biex ibiddlu jew 
jaġġustaw l-attivitajiet preċedenti tagħhom, 
preferibbilment billi jgħinu t-tranżizzjoni 
għal attivitajiet li qed jiżviluppaw u li 
jibbenefikaw mil-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ. Il-pakkett koordinat ta’ servizzi 
personalizzati jista' partikolarment jinkludi:

Ġustifikazzjoni

Il-FEG għandu jqis li l-aktar programmi effettivi fil-mira huma dawk li jgħinu u jħarrġu lill-
ħaddiema jibdlu minn settur li qed jispiċċa għal attivitajiet li qed jikbru ekonomikament.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għajnuna għat-tfittix ta' impjieg, gwida 
dwar ix-xogħol, servizzi konsultattivi, 
konsulenza, għajnuna għar-
rikollokazzjoni, il-promozzjoni tal-
intraprenditorija, għajnuna għal impjieg 
indipendenti u gћall-ftuħ ta’ negozji jew 
għal tibdil jew aġġustament tal-attività 
(inklużi investimenti f’assi fiżiċi), 
attivitajiet ta' kooperazzjoni, taħriġ 
imfassal apposta u taħriġ mill-ġdid, inkluż 
ħiliet tat-teknoloġija tat-tagħrif u l-
komunikazzjoni u ċertifikazzjoni tal-
esperjenza miksuba;

(a) taħriġ u taħriġ mill-ġdid imfassal 
apposta għall-każ partikolari, inklużi 
ħiliet fil-qasam tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni u 
ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba,
għajnuna għat-tfittix ta' impjieg, miżuri 
għall-ħolqien ta' impjiegi, gwida dwar ix-
xogħol, servizzi konsultattivi, konsulenza, 
il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
għajnuna għal impjieg indipendenti u 
gћall-ftuħ ta’ negozji jew għal tibdil jew 
aġġustament tal-attività (inklużi 
investimenti f’assi fiżiċi), attivitajiet ta' 
kooperazzjoni;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, bħal (b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, 



PE483.733v02-00 14/18 AD\901617MT.doc

MT

allowances għat-tfittix ta' impjieg,
inċentivi għar-reklutaġġ ta' min iħaddem, 
allowances għall-mobbiltà, sussidji jew 
allowances għat-taħriġ (inklużi allowances 
għal carers jew servizzi ta' għajnuna 
azjendali), li kollha huma limitati sakemm 
idum dokumentat tiftix attiv għax-xogħol 
jew attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja jew ta' 
taħriġ;

inċentivi għal min iħaddem biex jirrekluta, 
allowances għall-mobbiltà, allowances 
għall-għajxien jew għat-taħriġ (inklużi 
allowances għal carers jew servizzi ta' 
għajnuna azjendali), li kollha huma limitati 
sakemm idum dokumentat tiftix attiv għax-
xogħol jew attivitajiet ta' tagħlim tul il-
ħajja jew ta' taħriġ;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri li jistimulaw, b’mod partikulari 
lill-ħaddiema żvantaġġati jew imdaħħla 
fiż-żmien biex jibqgħu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol.

(c) miżuri li jistimulaw, b’mod partikulari 
lill-ħaddiema żvantaġġati jew imdaħħla 
fiż-żmien biex jerġgħu jidħlu fis-suq tax-
xogħol.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru għandu jressaq 
applikazzjoni kompluta lill-Kummissjoni fi 
żmien 12-il ġimgħa mid-data meta jiġu 
sodisfatti l-kriterji stipulati fl-Artikolu 4(1) 
jew (2) jew, fejn applikabbli, qabel id-data 
tal-għeluq stipulata mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 4(3). F'ċirkostanzi 
eċċezzjonali u ġustifikati l-applikazzjoni 
tista' tiġi ssuplimentata b'tagħrif 
addizzjonali mill-Istat Membru applikanti 
fi żmien sitt xhur mid-data tal-
applikazzjoni abbażi tat-tagħrif 
disponibbli. Il-Kummissjoni għandha tlesti 
l-valutazzjoni tagħha tal-applikazzjoni fi 
żmien tnax-il ġimgħa mid-data tal-ilqugħ 
tal-applikazzjoni kompluta jew (fil-każ ta' 

1. L-Istat Membru għandu jressaq 
applikazzjoni kompluta lill-Kummissjoni fi 
żmien 12-il ġimgħa mid-data meta jiġu 
sodisfatti l-kriterji stipulati fl-Artikolu 4(1) 
jew (2) jew, fejn applikabbli, qabel id-data 
tal-għeluq stipulata mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 4(3). F'ċirkostanzi 
eċċezzjonali u ġustifikati l-applikazzjoni 
tista' tiġi ssuplimentata b'tagħrif 
addizzjonali mill-Istat Membru applikanti 
fi żmien sitt xhur mid-data tal-
applikazzjoni abbażi tat-tagħrif 
disponibbli. Il-Kummissjoni għandha tlesti 
l-valutazzjoni tagħha tal-applikazzjoni fi 
żmien tmien ġimgħat mid-data tal-ilqugħ 
tal-applikazzjoni kompluta jew (fil-każ ta' 
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applikazzjoni mhix kompluta) sitt xhur 
wara d-data tal-applikazzjoni inizjali, liema 
minnhom tiġi l-ewwel.

applikazzjoni mhix kompluta) fi żmien sitt 
xhur wara d-data tal-applikazzjoni inizjali, 
liema minnhom tiġi l-ewwel. Meta 
tikkunsidra l-applikazzjonijiet, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-fondi 
tal-FEG jintefqu għall-benefiċċju tas-
setturi, ir-reġjuni u l-Istati Membri li l-
aktar għandhom bżonn.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) analiżi rraġunata tar-rabta bejn is-sensji 
u t-tibdil strutturali prinċipali fix-xejriet 
tal-kummerċ dinji, jew it-taqlib serju fl-
ekonomija lokali, reġjonali jew nazzjonali 
ikkawżat minn kriżi għal għarrieda u mhux 
mistennija, jew il-qagħda l-ġdida tas-suq 
fis-settur agrikolu fl-Istat Membru u li 
tirriżulta mill-effetti tal-ftehim 
kummerċjali inizjalat mill-Unjoni Ewropea 
skont l-Artikolu XXIV tal-GATT jew minn 
ftehim multilaterali inizjalat fi ħdan l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, 
skont l-Artikolu 2(c). Din l-analiżi għandha 
tkun imsejsa fuq statistika u tagħrif ieħor 
fil-livell l-aktar xieraq biex turi jekk il-
kriterji ta’ intervent stipulati fl-Artikolu 4 
intlaħqux jew le;

(a) analiżi rraġunata tar-rabta bejn is-sensji 
u t-tibdil strutturali prinċipali fix-xejriet 
tal-kummerċ dinji, jew it-taqlib serju fl-
ekonomija lokali, reġjonali jew nazzjonali 
ikkawżat minn kriżi għal għarrieda u mhux 
mistennija, jew il-qagħda l-ġdida tas-suq fi 
kwalunkwe settur fl-Istat Membru u li 
tirriżulta mill-effetti tal-ftehim 
kummerċjali inizjalat mill-Unjoni Ewropea 
skont l-Artikolu XXIV tal-GATT jew minn 
ftehim multilaterali inizjalat fi ħdan l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, 
skont l-Artikolu 2(c). Din l-analiżi għandha 
tkun imsejsa fuq statistika u tagħrif ieħor 
fil-livell l-aktar xieraq biex turi jekk il-
kriterji ta’ intervent stipulati fl-Artikolu 4 
intlaħqux jew le;

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dritt għall-benefiċċju mill-FEG ma 
jinfluwenzax l-eliġibilità għal xi fond 
ieħor tal-Unjoni, bħall-FSE jew il-PAK 
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għall-bdiewa.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 12 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
attivitajiet ta' tagħrif u komunikazzjoni 
dwar każijiet tal-FEG u r-riżultati 
tagħhom.

3. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
attivitajiet ta' tagħrif u komunikazzjoni 
sabiex tiżgura li l-pajjiżi, ir-reġjuni u s-
setturi kollha, tal-impjiegi fl-Unjoni jkunu 
konxji ta' dawk il-possibilitajiet u 
għandhom jirrapurtaw dwar l-użu tal-
fond annwali fuq il-bażi ta' kull pajjiż u 
ta' kull settur individwali.

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri attwalment mhux qed jagħmlu użu suffiċjenti tal-FSE. Barra minn hekk, l-
FSE potenzjalment issa se jibbenefikaw minnu aktar setturi u benefiċjarji minn qabel. 

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Filwaqt li jirrikonoxxu l-urġenza li 
jittieħdu deċiżjonijiet li jiżguraw li l-
ħaddiema jkunu involuti f'dawn il-
programmi malajr kemm jista' jkun, l-
istituzzjonijiet se jippruvaw 
jimminimizzaw il-perjodu ta' pproċessar 
tal-applikazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Il-koerenza bejn il-politika ta' kummerċ tal-UE u l-FEG timplika li din l-allokazzjoni 
baġitarja għall-FEG għandha tiġi riveduta qabel kull FTA. Bl-istess mod, l-ebda ftehim 
kummerċjali internazzjonali m'għandu jiġi implimentat mingħajr ma jkunu adattati d-
dispożizzjonijiet tal-FEG biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu.



AD\901617MT.doc 17/18 PE483.733v02-00

MT

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-ġestjoni tal-baġit tal-FEG se 
tantiċipa kull Ftehim ta' Kummerċ Ħieles 
futur li jista' joħloq sensji jew bdil tal-
impjieg ta' ħaddiema kif definit fl-
Artikolu 1 u, meta meħtieġ, tipproponi 
reviżjoni ta' dan ir-Regolament biex 
tiżgura li l-baġit tal-FEG kontinwament 
jilħaq il-ħtiġijiet tiegħu. L-approvazzjoni 
ta' ftehim internazzjonali tista' ssir fuq 
kundizzjoni li r-riżorsi tal-FEG ikunu 
disponibbli u jippermettu lill-ħaddiema 
tal-Unjoni jadattaw irwieħhom għall-
konsegwenzi ta' dan il-ftehim. 

Ġustifikazzjoni

Il-koerenza bejn il-politika ta' kummerċ tal-UE u l-FEG timplika li din l-allokazzjoni 
baġitarja għall-FEG għandha tiġi riveduta qabel kull FTA. Bl-istess mod, l-ebda ftehim 
kummerċjali internazzjonali m'għandu jiġi implimentat mingħajr ma jkunu adattati d-
dispożizzjonijiet tal-FEG biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dawn il-valutazzjonijiet għandhom 
jinkludu ċ-ċifri li juru l-ammont ta' 
applikazzjonijiet u għandhom ikopru r-
rendiment tal-programmi għal kull pajjiż 
u għal kull settur, sabiex jevalwaw jekk il-
FEG huwiex jilħaq il-benefiċjarji fil-mira.
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