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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ġie inizjalment stabbilit 
għat-tul tal-perjodu ta' programmar 2007 – 2013 bir-Regolament (KE) Nru 1927/20061 biex 
jipprovdi lill-Unjoni bi strument għal turija ta' solidarjetà u appoġġ ma' ħaddiema li jkunu 
ngħataw is-sensja minħabba bidliet stutturali kbar fis-sistemi kummerċjali dinjija kkawżati 
mill-globalizzazzjoni fejn dawn is-sensji għandhom impatt sinifikanti mhux mixtieq fuq l-
ekonomikja reġjonali jew lokali. Bil-kofinanzjament tal-miżuri attivi tal-politika tas-suq tax-
xogħol, il-FEG jimmira li jiffaċilita l-integrazzjoni mill-ġdid tal-ħaddiema f'oqsma, setturi, 
territorji jew swieq tax-xogħol li ġarrbu xokk minn taqlib serju fl-ekonomija.

Il-valur miżjud tal-FEG bħala strument tal-politika soċjali tal-UE huwa l-fatt li jipprovdi 
appoġġ finanzjarju viżibbli, speċifiku u immirat għal programmi personalizzati għall-kisba ta’ 
ħiliet ġodda u r-riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol għal ħaddiema milquta minn sensji 
kollettivi.

Ir-Rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni li l-miżuri tal-FEG ikomplu wara l-2013, 
għax dan juri rieda politika li jiġi żviluppat pilastru soċjali Ewropew li jikkumplimenta lill-
politiki tal-Istati Membri u jagħti spinta ġdida lill-approċċ Ewropew għat-taħriġ professjonali.

Madankollu, ir-Rapporteur ma jaqbilx mal-proposta tal-Kummissjoni li tespandi l-ambitu tal-
FEG għas-settur tal-agrikultura, għax jemmen li r-riżultat ta' ftehimiet ta’ kummerċ ħieles 
bejn l-UE u pajjiżi terżi mgħandhomx ikunu bbilanċjati mill-FEG. Ir-Rapporteur iħoss li l-
EUR 2.5 biljuni intenzjonati biex jappoġġaw il-bdiewa Ewropej permezz tal-FEG mhumiex 
xierqa – kemm f’termini tal-għan tal-Fond kif ukoll f’termini tal-ammont propost għas-settur 
agrikolu. Għall-kuntrarju, meta tinnegozja ftehimiet ta’ kummerċ ħieles, l-UE jeħtieġ tiżgura 
l-koerenza tal-politika mal-PAK kollu kemm hu.

Filwaqt li jappoġġa l-inklużjoni ta' ħaddiema għal rashom fil-proposta, għax huma atturi 
sostanzjali fis-swieq tax-xogħol lokali u għaldaqstant huma esposti daqs ħaddiema impjegati 
għat-tibdil strutturali fix-xejriet dinjija li ġġib magħha l-globalizzazzjoni, ir-Rapporteur 
jopponi l-idea li jkunu inklużi s-sidien-ġestjonarji ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
fil-FEG, għax dan hu maħsub biex jiffoka fuq is-setturi soċjali milquta b’mod aktar qawwi 
mill-globalizzazzjoni.

Biex tiżdied il-possibilità li gruppi iżgħar ta’ ħaddiema li ngħataw is-sensja jibbenefikaw mill-
FEG, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-livell minimu għall-applikazzjonijiet ikun ta’ 200 sensja, 
minflok il-500 sensja proposti. Din il-bidla jista’ jkollha effett pożittiv fuq il-benefiċjarji 
potenzjali u tista’ żżid il-possibilitajiet ta’ impjegar mill-ġdid fir-reġjuni kollha tal-UE.

Għar-raġunijiet imsemmija, ir-Rapporteur jappoġġa t-tkomplija tal-FEG, iżda jenfasizza l-
ħtieġa li jkun emendat il-kamp ta’ applikazzjoni tal-fond.

                                               
1 ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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.

imħassar

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex tkun żgurata d-dimensjoni 
Ewropea tal-FEG, għandha tinbeda 
applikazzjoni għall-appoġġ tal-FEG meta l-
għadd ta' sensji jilħaq livell minimu. Fi 
swieq tax-xogħol żgħar, bħal Stati Membri 
żgħar jew reġjuni rimoti, u f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali, jistgħu jittressqu 
applikazzjonijiet għal numru inqas ta' 
sensji. Rigward il-bdiewa, il-kriterji 
neċessarji għandhom jiġu determinati 
mill-Kummissjoni skont il-konsegwenzi 
ta' kull ftehim kummerċjali.

(6) Biex tkun żgurata d-dimensjoni 
Ewropea tal-FEG, għandha tinbeda 
applikazzjoni għall-appoġġ tal-FEG meta l-
għadd ta' sensji jilħaq livell minimu. Fi 
swieq tax-xogħol żgħar, bħal Stati Membri 
żgħar jew reġjuni rimoti, u f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali, jistgħu jittressqu 
applikazzjonijiet għal numru inqas ta' 
sensji. 
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-ħaddiema li ngħataw is-sensja 
għandu jkollhom aċċess indaqs għall-FEG 
ikun xi jkun it-tip ta' kuntratt ta' impjieg 
jew relazzjoni ta' impjieg. Għalhekk, 
ħaddiema b'kuntratti ta’ terminu fiss u 
aġenti temporanji li ngħataw is-sensja kif 
ukoll is-sidien-ġestjonarji ta’ intrapriżi
mikro, żgħar u ta’ daqs medju u l-
ħaddiema għal rashom li jwaqqfu l-
attivitajiet tagħhom u bdiewa li jibdlu jew 
jaġġustaw l-attivitajiet tagħhom għal 
sitwazzjoni ta' suq ġdid skont ftehimiet 
kummerċjali, għandhom jitqiesu bħala 
ħaddiema li ngħataw is-sensja għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament.

(7) Il-ħaddiema li ngħataw is-sensja 
għandu jkollhom aċċess indaqs għall-FEG 
ikun xi jkun it-tip ta' kuntratt ta' impjieg 
jew relazzjoni ta' impjieg. Għalhekk, 
ħaddiema b'kuntratti ta’ terminu fiss u 
aġenti temporanji li ngħataw is-sensja kif 
ukoll is-sidien-ġestjonarji ta’ intrapriżi 
żgħar li jħaddmu sa ħames impjegati u l-
ħaddiema għal rashom u ħaddiema li
jkunu jixtiequ jistabbilixxu impriża ġdida 
jew li jibdew jiġġestixxu impriża eżistenti 
biex jiġġeneraw sors ta’ dħul ġdid jew 
dawk li jwaqqfu l-attivitajiet tagħhom 
għandhom jitqiesu bħala ħaddiema li 
ngħataw is-sensja għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 4

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

imħassar
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-appoġġ mill-FEG għandu jiffoka fuq 
miżuri attivi tas-suq tax-xogħol diretti lejn 
miżuri attivi tas-suq tax-xogħol immirati 
lejn ir-riintegrazzjoni rapida fl-impjieg, jew 
ġewwa jew barra s-settur tal-attività inizjali 
tagħhom, inkluż is-settur agrikolu. 
Għalhekk l-inklużjoni ta’ allowances ta' 
flus f'pakkett ikkoordinat ta' servizzi 
personalizzati għandha tkun ristretta.

(9) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
FEG għandhom fl-ewwel lok jiffokaw fuq 
miżuri attivi tas-suq tax-xogħol immirati 
lejn ir-riintegrazzjoni rapida fl-impjieg tal-
ħaddiema li ngħataw is-sensja, jew ġewwa 
jew barra s-settur tal-attività inizjali 
tagħhom. Għalhekk l-inklużjoni ta’ 
allowances ta' flus f'pakkett ikkoordinat ta' 
servizzi personalizzati għandha tkun 
ristretta.

Emenda 6

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-impjieg jew f'attivitajiet 
ġodda ta' mill-inqas 50 % tal-ħaddiema fil-
mira fi żmien 12-il xahar mid-data tal-
applikazzjoni.

(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-impjieg jew f'attivitajiet 
ġodda ta' mill-inqas 50 % tal-ħaddiema fil-
mira fi żmien 12-il xahar minn meta jiġu 
allokati r-riżorsi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) F'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja soda, il-kontribuzzjonijiet 

(12) F'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja soda, il-kontribuzzjonijiet 
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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.

finanzjarji mill-FEG għandhom 
jissupplimentaw il-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.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandhom jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet speċjali għal attivitajiet ta'
tagħrif u komunikazzjoni fuq każijiet tal-
FEG u r-riżultati tagħhom. Barra minn 
hekk, għal aktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
għal sinerġija aħjar bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni magħmula bis-saħħa tal-
inizzjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi 
allokati għall-azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni skont dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru l-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm 
dawn huma relatati mal-iskopijiet ġenerali 
ta' dan ir-Regolament.

(13) B’qies tal-livell baxx ta’ kuxjenza 
dwar il-FEG fl-Istati Membri, għandhom 
jiġu inklużi dispożizzjonijiet speċjali għal 
attivitajiet ta’ tagħrif u promozzjoni dwar 
il-programm, u eżempji tal-aħjar prattiki
u tar-riżultati tal-FEG. Barra minn hekk, 
għal aktar effiċjenza fil-komunikazzjoni 
mal-pubbliku ġenerali u għal sinerġija 
aħjar bejn l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
magħmula bis-saħħa tal-inizzjattiva tal-
Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex ikopru l-komunikazzjoni korporattiva 
tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm 
dawn huma relatati mal-iskopijiet ġenerali 
ta' dan ir-Regolament.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, in-nefqa għandha 
tkun eliġibbli jew mid-data li fiha Stat 
Membru iġarrab nefqa amministrattiva 
għall-implimentazzjoni tal-FEG jew mid-
data li fiha Stat Membru jibda jipprovdi 
servizzi personalizzati jew, fil-każ ta' 

(15) Sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, in-nefqa għandha 
tkun eliġibbli jew mid-data li fiha Stat 
Membru iġarrab nefqa amministrattiva 
għall-implimentazzjoni tal-FEG jew mid-
data li fiha Stat Membru jibda jipprovdi 
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bdiewa, mid-data stipulata fl-Att tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 4(3).

servizzi personalizzati.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet li 
jinqalgħu matul l-aħħar xhur ta' kull sena, 
huwa neċessarju li jkun żgurat li tal-anqas 
kwart tal-ammont massimu annwali tal-
FEG jibqa' disponibbli fl-1 ta' Settembru. 
Kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula 
waqt il-kumplament tas-sena għandhom 
jiġu allokati fid-dawl tal-limitu ġenerali 
stabbilit għall-appoġġ lill-bdiewa fil-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali.

(16) Sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet li 
jinqalgħu matul l-aħħar xhur ta' kull sena, 
huwa neċessarju li jkun żgurat li tal-anqas 
kwart tal-ammont massimu annwali tal-
FEG jibqa' disponibbli fl-1 ta' Settembru. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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 għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali, it-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 jew kriżi 
mhux mistennija, u sabiex joffri appoġġ 
għar-riintegrazzjoni rapida tagħhom fl-
impjieg.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
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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 strutturali ewlenin fix-xejriet 
kummerċjali dinjin minħabba l-
globalizzazzjoni, li jidher b'mod partikolari 
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;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħaddiema li ngħataw is-sensja 
minħabba tfixkil serju fl-ekonomija lokali, 
reġjonali jew nazzjonali kkawżat minn 
kriżi mhux mistennija, sakemm tista' tiġi 
stabbilita rabta diretta u li tista’ tintwera 
bejn is-sensji u dik il-kriżi;

(b) ħaddiema li ngħataw is-sensja 
minħabba tfixkil serju fl-ekonomija lokali, 
reġjonali jew nazzjonali kkawżat minn 
kriżi, sakemm tista' tiġi stabbilita rabta 
diretta u li tista’ tintwera bejn is-sensji u 
dik il-kriżi;

Emenda 14

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 

imħassar
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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.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - 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 żgħar li jħaddmu sa ħames 
impjegati u l-ħaddiema għal rashom u l-
ħaddiema li jkunu jixtiequ jistabbilixxu 
impriża ġdida jew li jibdew jiġġestixxu 
impriża eżistenti biex jiġġeneraw sors ta’ 
dħul ġdid, u l-membri kollha tal-familja 
attivi fin-negozju.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 500 ħaddiem li ngħataw is-
sensja 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 aktar 'l isfel fil-
katina ta' produzzjoni;

(a) mill-inqas 200 ħaddiem li ngħataw is-
sensja 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 aktar 'l isfel fil-
katina ta' produzzjoni;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 500 ħaddiem li ngħataw is-
sensja matul perjodu ta’ disa’ xhur, 
partikolarment f'intrapriżi żgħar jew ta' 
daqs medju, li joperaw f'settur ekonomiku 
wieħed definit fuq livell tad-diviżjoni 
NACE Rev 2 u lokalizzat f'reġjun wieħed 
jew żewġ reġjuni kontigwi definiti fil-livell 
NUTS II, jew f’aktar minn żewġ reġjuni 
kontigwi definiti fil-livell NUTS II 
sakemm aktar minn 500 ħaddiem jitilfu l-
impjieg f'żewġ reġjuni kombinati.

(b) mill-inqas 200 ħaddiem li ngħataw is-
sensja matul perjodu ta’ disa’ xhur, 
partikolarment f'intrapriżi żgħar jew ta' 
daqs medju, li joperaw f'settur ekonomiku 
wieħed definit fuq livell tad-diviżjoni 
NACE Rev 2 u lokalizzat f'reġjun wieħed 
jew żewġ reġjuni kontigwi fl-istess Stat 
Membru jew reġjun transkonfinali definiti 
fil-livell NUTS II, jew f’aktar minn żewġ 
reġjuni kontigwi definiti fil-livell NUTS II 
sakemm aktar minn 200 ħaddiem jitilfu l-
impjieg f'żewġ reġjuni kombinati.

Emenda 18

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.
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Emenda 19

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 
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).

imħassar

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn sidien-ġestjonarji ta' intrapriżi
mikro, żgħar u ta’daqs medju u ħaddiema 
impjegati għal rashom jibdlu jew, fil-każ 
ta' bdiewa, jaġġustaw l-attivitajiet 
tagħhom, tali sitwazzjonijiet għandhom 
jiġu kkunsidrati bħala sensji għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament.

4. Fejn sidien-ġestjonarji ta' intrapriżi 
żgħar li jħaddmu sa ħames impjegati u 
ħaddiema impjegati għal rashom u 
ħaddiema li jkunu jixtiequ jistabbilixxu 
impriża ġdida jew jiġġestixxu impriża 
eżistenti, biex jibdlu jew jirriaġġustaw l-
attivitajiet tagħhom, tali sitwazzjonijiet 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala sensji 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 21
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għal sidien-ġestjonarji ta’ intrapriżi
mikro, żgħar u ta’ daqs medju u għall-
ħaddiema għal rashom (inklużi l-bdiewa), 
is-sensja għandha tingħadd jew mid-data ta' 
waqfien tal-attivitajiet ikkawżati minn 
kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2, u determinati skont 
il-liġi nazzjonali jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, jew mid-data speċifikata 
mill-Kummissjoni fl-att delegat adottat 
skont l-Artikolu 4(3).

(c) Għal sidien-ġestjonarji ta’ intrapriżi 
żgħar li jħaddmu sa ħames impjegati u 
għall-ħaddiema għal rashom u għall-
ħaddiema li jkunu jixtiequ jistabbilixxu 
impriża ġdida jew li jibdew jiġġestixxu 
impriża eżistenti biex jiġġeneraw sors ta’ 
dħul ġdid, is-sensja għandha tingħadd jew 
mid-data ta' waqfien tal-attivitajiet 
ikkawżati minn kwalunkwe waħda mill-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2, u 
determinati skont il-liġi nazzjonali jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi, jew mid-
data speċifikata mill-Kummissjoni fl-att 
delegat adottat skont l-Artikolu 4(3).

Emenda 22

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).

imħassar

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 
għal miżuri attivi tas-suq tax-xogħol li 
jagħmlu parti minn pakkett koordinat ta’ 
servizzi personalizzati mfassla biex 
jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni tal-ħaddiema 

Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 
għal miżuri attivi tas-suq tax-xogħol li 
jagħmlu parti minn pakkett koordinat ta’ 
servizzi personalizzati mfassla biex 
jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni tal-ħaddiema 
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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:

fil-mira li ngħataw is-sensja fl-impjegar 
jew f'impjieg għal rashom. Il-pakkett 
koordinat ta’ servizzi personalizzati jista' 
partikolarment jinkludi:

Emenda 24

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) 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), għajnuna għall-
ħolqien ta’ mikroimpriżi, attivitajiet ta' 
kooperazzjoni, taħriġ imfassal apposta u 
taħriġ mill-ġdid, inkluż ħiliet tat-
teknoloġija tat-tagħrif u l-komunikazzjoni 
u ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba; 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 26

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 mhux mistennija 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 27

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fejn l-impriża tkompli bl-attivitajiet 
tagħha wara li tagħti s-sensji, spjegazzjoni 
dettaljata dwar l-obbligi legali li tinsab 
fihom u l-miżuri li ħadet biex tieħu ħsieb 
il-ħaddiema li ngħataw is-sensja;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-proċeduri li ttieħdu għall-
konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali jew 
organizzazzjonijiet rilevanti kif 
applikabbli;

(g) il-proċeduri li ttieħdu għall-
konsultazzjoni mal-ħaddiema konċernati 
jew ir-rappreżentanti tagħhom, l-imsieħba 
soċjali, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jew 
organizzazzjonijiet rilevanti oħra kif 
applikabbli;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-ismijiet tal-aġenziji li jwettqu l-
pakkett ta’ miżuri fl-Istat Membru;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) informazzjoni dwar jekk l-impriża 
bbenefikatx minn finanzjament preċedenti 
mill-Fondi ta’ Koeżjoni jew mill-Fondi 
Strutturali tal-Unjoni jew fondi miksuba 
indirettament minn Programmi ta’ 
Għajnuna tal-Unjoni permezz ta’ 
finanzjament għal infrastruttura u 
proġetti relatati mal-attivitajiet tal-impriża 
jew tal-ħaddiema tagħha fl-għaxar snin 
preċedenti;

Emenda 31

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

1. L-għajnuna għall-ħaddiema li ngħataw 
is-sensja għandha tikkomplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri fuq livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

1. L-għajnuna għall-ħaddiema li ngħataw 
is-sensja għandha tikkomplimenta u mhux 
tissostitwixxi l-azzjonijiet tal-Istati Membri 
fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tkun limitata għal dak li huwa neċessarju 
biex tipprovdi solidarjetà u appoġġ għal 
ħaddiema individwali li ngħataw is-sensja. 
L-attivitajiet appoġġati mill-FEG 
għandhom ikunu konformi mal-liġi 
nazzjonali u tal-Ewropa, inklużi r-regoli 
dwar għajnuna mill-Istat.

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tkun limitata għal dak li huwa neċessarju 
biex tipprovdi solidarjetà u appoġġ għal 
ħaddiema individwali li ngħataw is-sensja. 
L-attivitajiet appoġġati mill-FEG 
għandhom ikunu konformi mal-liġi 
nazzjonali u tal-Ewropa, inklużi r-regoli 
dwar għajnuna mill-Istat u m’għandhomx 
jissostitwixxu azzjonijiet li huma 
responsabbli għalihom l-Istati Membri 
jew l-impriżi.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dritt għall-benefiċċju mill-FEG 
m’għandux jinfluwenza l-eliġibilità għal 
benefiċċju fl-ambitu ta’ xi fond ieħor tal-
Unjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għajnuna teknika tal-Kummissjoni 
għandha tinkludi l-provvista ta’ tagħrif u 
gwida għall-Istati Membri għall-użu, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-FEG. Il-
Kummissjoni tista’ tipprovdi wkoll tagħrif
dwar l-użu tal-FEG lill-imsieħba soċjali 
Ewropej u nazzjonali.

4. L-għajnuna teknika tal-Kummissjoni 
għandha tinkludi l-provvista ta’ tagħrif u 
gwida għall-Istati Membri għall-użu, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-FEG. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll
linji gwida ċari dwar l-użu tal-FEG lill-
imsieħba soċjali Ewropej u nazzjonali u 
lill-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Emenda 35

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 tal-impjiegi kollha fl-Unjoni jkunu 
konxji minn dawn il-possibilitajiet u 
għandhom jirrappurtaw annwalment 
dwar l-użu tal-fond, fuq il-bażi ta' kull 
pajjiż u ta' kull settur individwali.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 8(3), 
b’mod partikolari wara li tikkunsidra l-
għadd ta’ ħaddiema fil-mira, l-azzjonijiet 
proposti u l-istima tal-ispejjeż, tevalwa u 
tipproponi mill-aktar fis l-ammont ta’ 
kontribuzzjoni finanzjarja, jekk teżisti, li 
jista’ jsir fi ħdan il-limiti tar-riżorsi 
disponibbli. L-ammont ma għandux jaqbeż 
il-50 % tal-ispejjeż totali stmati msemmija 
fl-Artikolu 8(2) jew il-65 % ta' dawn l-

1. Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 8(3), 
b’mod partikolari wara li tikkunsidra l-
għadd ta’ ħaddiema fil-mira, l-azzjonijiet 
proposti u l-istima tal-ispejjeż, tevalwa u 
tipproponi mill-aktar fis l-ammont ta’ 
kontribuzzjoni finanzjarja, jekk teżisti, li 
jista’ jsir fi ħdan il-limiti tar-riżorsi 
disponibbli. L-ammont ma għandux jaqbeż 
il-50 % tal-ispejjeż totali stmati msemmija 
fl-Artikolu 8(2) jew il-65 % ta' dawn l-
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ispejjeż f'każ ta' applikazzjonijiet imressqa 
minn Stat Membru li fit-territorju tiegħu 
għandu tal-anqas reġjun wieħed f'livell 
NUTS II li huwa eliġibbli skont l-objettiv 
ta' "Konverġenza" tal-Fondi Strutturali. 
F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi jekk il-kofinanzjament ta' 65 % 
huwiex ġustifikat.

ispejjeż f'każ ta' applikazzjonijiet imressqa 
minn Stat Membru li fit-territorju tiegħu 
għandu tal-anqas reġjun wieħed f'livell 
NUTS II li huwa eliġibbli skont l-objettiv 
ta' "Konverġenza" tal-Fondi Strutturali. 
F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi jekk il-kofinanzjament ta' 65 % 
huwiex ġustifikat, billi tqis l-indikaturi 
tas-sitwazzjoni soċjali u tal-impjiegi, 
bħad-dħul disponibbli aġġustat wara t-
trasferimenti soċjali.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 13 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn, abbażi tal-valutazzjoni li tkun saret 
skont l-Artikolu 8(3), il-Kummissjoni tkun 
ikkonkludiet li l-kundizzjonijiet għal 
kontribuzzjoni finanzjarja ma ntlaħqux, 
għandha tinnotifika minnufih lill-Istat 
Membru kkonċernat.

3. Fejn, abbażi tal-valutazzjoni li tkun saret 
skont l-Artikolu 8(3), il-Kummissjoni tkun 
ikkonkludiet li l-kundizzjonijiet għal 
kontribuzzjoni finanzjarja ma ntlaħqux, 
għandha tinnotifika lill-Istat Membru 
kkonċernat immedjatament.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mid-dati stabbiliti fl-
Artikolu 8(2)(h) li fihom l-Istat Membru 
jibda s-servizzi personalizzati għall-
ħaddiema fil-mira jew in-nefqa 
amministrattiva sabiex ikun implimentat il-
FEG f’konformità mal-Artikolu 7(1) u (3) 
rispettivament. Fil-każ tal-bdiewa, in-
nefqa għandha tkun eliġibbli għall-
kontribuzzjoni mid-data stipulata fl-att 
delegat meħud skont l-Artikolu 4(3).

1. In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mid-dati stabbiliti fl-
Artikolu 8(2)(h) li fihom l-Istat Membru 
jibda s-servizzi personalizzati għall-
ħaddiema fil-mira jew in-nefqa 
amministrattiva sabiex ikun implimentat il-
FEG f’konformità mal-Artikolu 7(1) u (3) 
rispettivament.
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Awwissu ta’ kull sentejn, u 
għall-ewwel darba fl-2015, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport kwantitattiv 
u kwalitattiv dwar l-attivitajiet imwettqa 
taħt dan ir-Regolament u r-Regolament 
1927/2015 matul is-sentejn ta’qabel. Ir-
rapport għandu jiffoka prinċipalment fuq 
ir-riżultati milħuqa mill-FEG u għandu 
jinkludi b'mod partikolari tagħrif li għandu 
x'jaqsam mal-applikazzjonijiet imressqa, 
mad-deċiżjonijiet adottati, mal-azzjonijiet 
iffinanzjati inkluża l-komplimentarjetà 
tagħhom mal-azzjonijiet iffinanzjati minn 
Fondi oħrajn tal-Unjoni, b'mod partikolari 
l-Fond Soċjali Ewropew (FSE), u l-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) u mal-għeluq tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji li saru.
Għandu jiddokumenta wkoll dawk it-
talbiet li jkunu ġew miċħuda jew imnaqqsa 
minħabba nuqqas ta' approprjazzjonijiet 
suffiċjenti jew minħabba nuqqas ta' 
eliġibbiltà.

1. Sal-1 ta’ Awwissu ta’ kull sentejn, u 
għall-ewwel darba fl-2015, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport kwantitattiv 
u kwalitattiv dwar l-attivitajiet imwettqa 
taħt dan ir-Regolament u r-Regolament 
1927/2015 matul is-sentejn ta’qabel. Ir-
rapport għandu jiffoka prinċipalment fuq 
ir-riżultati milħuqa mill-FEG u għandu 
jinkludi b’mod partikulari tagħrif li għandu 
x’jaqsam mal-applikazzjonijiet imressqa, 
mad-deċiżjonijiet adottati, mal-azzjonijiet 
iffinanzjati inkluża l-komplimentarjetà 
tagħhom mal-azzjonijiet iffinanzjati minn 
Fondi oħrajn tal-Unjoni, b'mod partikolari 
l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u mal-
għeluq tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji li 
saru. Għandu jiddokumenta wkoll dawk it-
talbiet li jkunu ġew miċħuda jew imnaqqsa 
minħabba nuqqas ta' approprjazzjonijiet 
suffiċjenti jew minħabba nuqqas ta' 
eliġibbiltà.

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dawn il-valutazzjonijiet għandhom 
jinkludu ċ-ċifri li juru l-għadd ta' 
applikazzjonijiet u għandhom ikopru r-
rendiment tal-programmi għal kull pajjiż 
u għal kull settur, sabiex jevalwaw jekk il-
FEG hux qed jilħaq il-benefiċjarji fil-
mira.
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23 imħassar
Ġestjoni finanzjarja u appoġġ lill-bdiewa

B'deroga mill-Artikoli 21 u 22, l-appoġġ 
għall-bdiewa għandu jkun ġestit u 
kkontrollat skont ir-Regolament (KE) 
Nru … dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u 
l-monitoraġġ ta' politika agrikola komuni.
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