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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI 

IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA 

1. Ir-regoli applikabbli għal kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fond Ewropew ta’ 

Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) huma stabbiliti fir-Regolament (UE) 

Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar 

il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) u li jħassar 

ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006
1
 (ir-‘Regolament tal-FEG’). 

2. Fl-24 ta’ Marzu 2015, il-Belġju ppreżenta applikazzjoni EFG/2015/003 BE/Ford 

Genk għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG, wara sensji
2
 f’Ford Genk u 11-il 

fornitur u produtturi downstream fil-Belġju.  

3. Wara li vvalutat din l-applikazzjoni, u bi qbil mad-dispożizzjonijiet kollha 

applikabbli tar-Regolament tal-FEG, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kundizzjonijiet 

għall-għotu ta' finanzjament mill-FEG huma ssodisfati.  

SOMMARJU TAL-APPLIKAZZJONI 

L-applikazzjoni tal-FEG EFG/2015/003 BE/Ford Genk  

L-Istat Membru Il-Belġju 

Ir-reġjun ikkonċernat (il-livell 2 ta' NUTS) BE22 (Limburg) 

Data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni 24 ta' Marzu 2015 

Data tal-konferma tal-irċevuta tal-applikazzjoni 7 ta' April 2015 

Data tat-talba għal informazzjoni addizzjonali 7 ta' April 2015 

Data tal-skadenza għall-għoti tal-informazzjoni 

addizzjonali 

19 ta' Mejju 2015 

Data tal-iskadenza għat-tlestija tal-valutazzjoni 11 t’Awwissu 2015 

Il-kriterju ta' intervent L-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-

FEG 

L-intrapriża ewlenija Ford Genk 

Għadd ta’ intrapriżi kkonċernati 12 

Is-Settur/i tal-attività ekonomika 

(Id-Diviżjoni tan-NACE Reviżjoni 2)
3
 

Diviżjoni 29 (Manifattura ta' vetturi 

bil-mutur, trejlers u semitrejlers) 

Għadd ta’ sussidjarji, fornituri u produtturi fl-

istadju aħħari tal-produzzjoni 

11 

Il-perjodu ta’ referenza (erba’ xhur): L-1 ta’ Settembru 2014 – il-

31 ta’ Diċembru 2014 

  

                                                 
1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 855. 
2 Skont it-tifsira tal-Artikolu 3 tar-Regolament tal-FEG. 
3 ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1. 
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L-għadd ta’ sensji matul il-perjodu ta’ referenza 

(a) 

4 881  

L-għadd ta' sensji qabel jew wara l-perjodu ta’ 

referenza (b) 

230 

L-għadd totali ta’ sensji (a + b) 5 111 

L-għadd totali ta' benefiċjarji eliġibbli 5 111 

L-għadd totali ta’ benefiċjarji fil-mira 4 500 

L-għadd ta’ żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, l-

impjieg jew it-taħriġ (NEETs) fil-mira 

0 

Il-baġit għas-servizzi personalizzati (EUR) 10 127 607 

Il-baġit għall-implimentazzjoni tal-FEG
4
 

(f’EUR) 
320 000 

Il-baġit totali (EUR) 10 447 607 

Il-kontribuzzjoni tal-FEG (60 %) (EUR) 6 268 564 

VALUTAZZJONI TAL-APPLIKAZZJONI 

Proċedura 

4. Il-Belġju ssottometta l-applikazzjoni EFG/2015/003 BE/Ford Genk fl-

24 ta’ Marzu 2015 fi żmien 12-il ġimgħa mid-data li fiha kienu ġew issodisfati l-

kriterji ta’ intervent stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-FEG. Il-Kummissjoni 

kkonfermat li rċeviet l-applikazzjoni fi żmien ġimagħtejn mid-data li fiha ġiet 

ippreżentata l-applikazzjoni, fis-7 ta’ April 2015, u fl-istess data talbet lill-Belġju 

għal informazzjoni addizzjonali. Din l-informazzjoni addizzjonali ngħatat fi żmien 

sitt ġimgħat mid-data tat-talba. Il-limitu ta' 12-il xahar wara l-wasla tal-applikazzjoni 

sħiħa, li fih il-Kummissjoni għandha tlesti l-valutazzjoni tagħha tal-konformità tal-

applikazzjoni mal-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ kontribuzzjoni finanzjarja, jiskadi 

fil-11 ta' Awwissu 2015.  

Eliġibbiltà tal-applikazzjoni 

L-intrapriżi u l-benefiċjarji kkonċernati 

5. L-applikazzjoni tirrigwarda 5 111-il ħaddiem li ngħataw is-sensja f’Ford Genk u 11-

il fornitur u produtturi downstream. L-intrapriża primarja kienet topera fis-settur 

ekonomiku kklassifikat taħt id-Diviżjoni 29 tar-Reviżjoni 2 tan-NACE (Manifattura 

ta’ vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers). Is-sensji li saru mill-intrapriża prinċipali 

jinsabu prinċipalment fil-livell 2 tan-NUTS
5
 fir-reġjun ta’ Limburg (BE22). 

  

                                                 
4 Skont ir-raba' paragrafu tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1309/2013. 
5 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1046/2012 tat-8 ta’ Novembru 2012 li jimplimenta r-

Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ 

klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS), fejn tidħol it-trażmissjoni tas-

serje kronoloġiċi għat-tqassim reġjonali l-ġdid (ĠU L 310, 9.11.2012, p. 34). 
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L-intrapriżi u l-għadd ta' sensji matul il-perjodu ta' referenza 

FORD 3 701 ISS Industrial Cleaning nv 23 

BASF 16 LEAR 201 

BELPLAS 89 SML 284 

FACIL 34 SYNCREON 234 

HENKEL 17 TRANSPORT SERVICE 47 

IAC 171 ZENDER 64 

L-għadd totali ta' intrapriżi: 12 L-għadd totali ta' sensji:  4 881 

L-għadd totali ta’ persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività 

tagħhom waqfet:  
0 

L-għadd totali ta’ ħaddiema u persuni li jaħdmu għal rashom 

eliġibbli:  
4 881 

Il-kriterji ta' intervent 

6. Il-Belġju ppreżenta l-applikazzjoni taħt il-kriterju ta’ intervent tal-Artikolu 4(1)(a) 

tar-Regolament tal-FEG, li jeħtieġ mill-inqas 500 ħaddiem li jkunu ngħataw is-sensja 

fuq perjodu ta’ referenza ta’ erba’ xhur f'intrapriża fi Stat Membru, inklużi l-

ħaddiema li ngħataw is-sensja minn fornituri u minn produtturi downstream u / jew 

persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet. 

7. Il-perjodu ta’ referenza ta’ erba’ xhur tal-applikazzjoni huwa mill-

1 ta’ Settembru 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2014. 

8. Is-sensji matul il-perjodu ta’ referenza huma kif ġej: 

– 3 701 ħaddiem li ngħataw is-sensja f’Ford Genk; 

– 1 180 ħaddiem li ngħataw is-sensja fi 11-il fornitur u produtturi downstream ta’ 

Ford Genk. 

Il-kalkolu tas-sensji u tal-waqfien tal-attività 

9. Is-sensji matul il-perjodu ta’ referenza ġew ikkalkulati kif ġej: 

– 4 858 mid-data tal-avviż individwali ta' min iħaddem biex ikeċċi jew iwaqqaf 

il-kuntratt ta’ impjieg tal-ħaddiem. 

– 23 mid-data tat-terminazzjoni de facto tal-kuntratt ta’ impjieg jew l-iskadenza 

tiegħu. 

Il-benefiċjarji eliġibbli 

10. Minbarra l-ħaddiema li diġà ssemmew, il-benefiċjarji eliġibbli jinkludu 230 ħaddiem 

li ngħataw is-sensja qabel jew wara l-perjodu ta' referenza ta' erba' xhur. Dawn il-

ħaddiema kollha ngħataw is-sensja wara t-tħabbira ġenerali dwar is-sensji previsti li 

saret fit-22 ta' Ottubru 2012. Tista’ tiġi stabbilita rabta kawżali ċara mal-avveniment 

li wassal għas-sensji matul il-perjodu ta’ referenza. 

11. Għalhekk, l-għadd totali ta’ benefiċjarji eliġibbli huwa ta’ 5 111. 

Ir-rabta bejn is-sensji u l-bidliet strutturali ewlenin fix-xejriet kummerċjali dinjija minħabba 

l-globalizzazzjoni 

12. Sabiex tiġi stabbilita r-rabta bejn is-sensji u l-bidliet strutturali ewlenin fix-xejriet 

kummerċjali dinjija minħabba l-globalizzazzjoni, il-Belġju jargumenta li matul l-

aħħar għaxar snin l-industrija awtomobilistika Ewropea tilfet sehem sinifikanti tas-

suq. Bejn l-2007 u l-2012 fl-UE-27, il-produzzjoni tal-karozzi tal-passiġġieri naqset 
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b’14.6 %. Fl-istess perjodu, iċ-Ċina aktar milli rduppjat is-sehem tas-suq tagħha fil-

produzzjoni tal-karozzi tal-passiġġieri. 

13. Forza ewlenija li saħħet din it-tendenza hija l-bidla ġeografika fil-konsum, marbuta 

mal-globalizzazzjoni, b’mod partikolari ż-żieda rapida fid-domanda fis-suq Asjatiku 

li minnu, il-manifatturi tal-UE huma inqas kapaċi jibbenefikaw, peress li 

tradizzjonalment huma inqas ippożizzjonati tajjeb f’dawn is-swieq. Ir-

reġistrazzjonijiet tal-karozzi tal-passiġġieri fl-UE naqsu kontinwament bejn l-2008 u 

l-2012 b’żieda żgħira biss fl-2009
6
.  

Il-manifattura ta’ karozzi tal-passiġġieri - tqabbil internazzjonali (f’sehem %)
7 

 

14. Il-graff hawn fuq turi t-tnaqqis fis-sehem fis-suq tal-UE għall-karozzi tal-passiġġieri 

bejn l-2000 u l-2012. Is-sehem tas-suq tal-UE niżel minn 32,2 % fl-2007 għal 23,2 % 

fl-2012 u dan jirrappreżenta tnaqqis ta’ 28,2 %. 

15. F’termini assoluti, filwaqt li bejn l-2007 u l-2012 l-UE kienet qed tiffaċċja tnaqqis ta’ 

14,6 % fil-produzzjoni tal-karozzi tal-passiġġieri, il-produzzjoni globali żdiedet bi 

18,9 %, prinċipalment fiċ-Ċina (143,3 %) kif ukoll f’ekonomiji oħra tal-Asja tax-

Xlokk u tal-Lvant Nofsani.  

16. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja aggravat is-sitwazzjoni għall-industrija 

awtomobilistika Ewropea, li ġiet imfixkla wkoll minn restrizzjonijiet fuq 

importazzjoni f’pajjiżi terzi (rekwiżiti ġodda ta’ liċenzjar tal-importazzjoni, 

pereżempju fl-Arġentina u fil-Brażil u żidiet fid-dazji tal-importazzjoni, eż. fir-

Russja). 

17. Iċ-ċifri għall-Belġju jindikaw li l-industrija awtomobilistika Belġjana sofriet l-impatt 

sħiħ ta’ dawn ix-xejriet, bi tnaqqis fil-produzzjoni ta’ karozzi minn 596 461 unità fl-

2011 għal 503 504 unità fl-2013 (tnaqqis fil-produzzjoni ta’ 15,58 %). Fl-istess 

perjodu l-esportazzjonijiet tal-karozzi Belġjani naqsu b’16,41 %
8
. 

18. Sal-lum, is-settur tad-Diviżjoni 29 tar-Reviżjoni 2 tan-NACE (Manifattura ta’ vetturi 

bil-mutur, trejlers u semitrejlers) kien is-suġġett ta’ 21 applikazzjoni għall-FEG, li 

11 minnhom kienu bbażati fuq globalizzazzjoni relatata mal-kummerċ u 10 fuq il-

kriżi finanzjarja u globali. 

                                                 
6 Rapport Semi-Annwali mill-Assoċjazzjoni tal-Manifatturi tal-Karozzi Ewropej tal-2013  
7 ECEA, Gwida Konċiża dwar l-Industrija awtomobilistika tal-2013 
8 FEBIAC (la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle): 

http://www.febiac.be/public/statistics.aspx?lang=FR 
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L-avvenimenti li wasslu għas-sensji u għall-waqfien tal-attività 

19. L-avveniment li wassal għal dawn is-sensji huwa l-għeluq permanenti tal-impjant tal-

Ford f’Genk, li tħabbar fit-22 ta’ Ottubru 2012. Huwa stmat li fil-provinċja ta’ 

Limburg qed jintilfu madwar 8 000 impjieg minħabba l-għeluq tal-faċilità tal-

produzzjoni tal-Ford (inkluż telf ta’ impjiegi indiretti). Il-maniġment tal-Ford 

iġġustifika l-għeluq tal-impjant ta’ Genk minħabba kapaċità eċċessiva sinifikanti ta’ 

madwar 20 % tal-produzzjoni fil-fergħa Ewropea tal-kumpanija. Ford se żżomm tliet 

linji ta’ assemblaġġ fl-Ewropa u se tipproduċi għadd imnaqqas tal-mudelli Mondeo, 

S-MAX u Galaxy fil-faċilitajiet ta’ produzzjoni tagħhom f’Valenzja, Spanja. 

20. L-għeluq tal-impjant tal-Ford f’Genk ma kienx mistenni peress fl-2010 kien ġie 

nnegozjat kuntratt futur bejn min iħaddem u l-ħaddiema, li kien stabbilixxa sigurtà 

tal-impjiegi sal-2020 (il-ftehim kien jinkludi tnaqqis ta’ 12 % fl-ispejjeż tal-

persunal). F’Awwissu 2012, il-maniġment tal-Ford ikkonferma li kienu se jonoraw 

il-ftehim li ntlaħaq sal-2020. Din l-istqarrija kienet segwita minn spekulazzjonijiet fl-

istampa u f’Ottubru 2012 il-Ford ħabbret l-għeluq tal-impjant tagħhom f’Genk. 

21. Il-ħaddiema li ġew issensjati mill-impjant matul l-2013 kienu s-suġġett tal-ewwel 

applikazzjoni għall-FEG li kienet ibbażata wkoll fuq il-globalizzazzjoni, li 

attwalment qed tiġi implimentata
9
. Din it-tieni applikazzjoni hija marbuta mas-sensji 

fl-impjant ta' Ford f’Genk li saru fl-2014 sal-għeluq finali tal-faċilità 

f’Diċembru 2014. 

L-impatt mistenni tas-sensji fir-rigward tal-ekonomija u l-impjiegi lokali, reġjonali jew 

nazzjonali 

22. L-impatt ekonomiku tal-għeluq ta’ Ford Genk għar-reġjun ġie analizzat fi studju miċ-

Ċentru ta’ Għarfien għall-Intraprenditorija u għall-Innovazzjoni (KIZOK) fl-

Università ta’ Hasselt
10

. L-istudju jindika danni konsiderevoli għall-ekonomija ta’ 

Limburg b’telf totali ta’ aktar minn 8 000 impjieg (inkluż telf ta’ impjiegi indiretti), 

żieda fir-rata tal-qgħad ta’ bejn 1,8 u 2 punti perċentwali (sa żieda ta’ 29,4 % fir-rata 

tal-qgħad tar-reġjun minn 6,8 % għal 8,8 %), tnaqqis fil-PGD ta’ bejn 2,6 u 2,9 % u 

tnaqqis potenzjali fil-produttività tax-xogħol ta’ 10,9 minħabba l-importanza kbira 

tal-industrija awtomobilistika għall-produttività tax-xogħol fir-reġjun. Barra minn 

hekk se jkun diffiċli ħafna għall-ex ħaddiema tal-Ford biex isibu impjieg ġdid 

minħabba l-ftit opportunitajiet ta’ xogħol u konċentrazzjoni kbira ta’ qgħad fiż-żona. 

Il-benefiċjarji fil-mira u l-azzjonijiet proposti 

Il-benefiċjarji fil-mira 

23. L-għadd stmat ta’ ħaddiema ssensjati li mistennija jipparteċipaw fil-miżuri huwa ta’ 

4 500. Id-disaggregazzjoni ta' dawn il-ħaddiema skont is-sess, iċ-ċittadinanza u l-età 

hija kif ġej: 

  

                                                 
9 COM(2014) 532 finali 
10 Universiteit Hasselt, Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie (Prof. Dr. Ludo Peeters u 

Prof. Dr. Mark Vancauteren: Studie van de Economische Impact van de Sluiting van Ford Genk, Nov. 

2012.  
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Il-kategorija L-għadd ta'  

benefiċjarji fil-mira 

Is-sess: L-irġiel: 3 956 (87,9 %) 

 Nisa: 544 (12,1 %) 

Ċittadinanza: Ċittadini tal-UE: 4 474 (99,4 %) 

 mhux ċittadini tal-

UE: 

26 (0,6 %) 

Grupp ta’ 

età: 

15-24 sena: 19 (0,4 %) 

 25-29 sena: 85 (1,9 %) 

 30-54 sena: 3 154 (70,1 %) 

 55-64 sena: 1 240 (27,6 %) 

 iktar minn 64 sena: 2 (0,0 %) 

L-eliġibbiltà tal-azzjonijiet proposti 

24. Is-servizzi personalizzati li se jiġu pprovduti lill-ħaddiema li ngħataw is-sensja 

jikkonsistu mill-azzjonijiet li ġejjin. 

(1) Għajnuna individwali għal tiftix ta’ impjieg, ġestjoni tal-każijiet u servizzi ta’ 

informazzjoni ġenerali 

– It-Tnedija ta’ Sit Web: L-iżvilupp ta’ sit b’informazzjoni ewlenija dwar l-

appoġġ ipprovdut mill-unitajiet tal-impjiegi stabbiliti għall-kumpaniji. Dan is-

sit se jkun għodda siewja kemm għall-ħaddiema ssensjati kif ukoll għal 

impjegaturi ġodda potenzjali. 

– Maniġer tal-Kont Prinċipali: Għadd sinifikanti ta’ impjegaturi potenzjali 

esprimew interess li jimpjegaw uħud mill-ex ħaddiema tal-Ford (kumpaniji tal-

kostruzzjoni, SMEs, organizzazzjonijiet tal-kura tas-saħħa kif ukoll 

istituzzjonijiet pubbliċi). Maniġer tal-kont prinċipali se jikkoordina dawn l-

inizjattivi kollha fi ħdan miżura msejħa "Impjiegi għal Limburg". 

– Konsulenti għall-Intervent Soċjali: Is-servizz ta’ intervent soċjali se jipprovdi l-

ewwel appoġġ u għajnuna b’fajls amministrattivi u jwettaq intervisti 

individwali biex jiġi stabbilit profil ta’ kull persuna li tkun qed tfittex impjieg. 

– Informazzjoni dwar l-għażliet ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali: Din il-

miżura se tinkludi sezzjonijiet ta’ informazzjoni ġenerali dwar opportunitajiet 

ta’ xogħol, pereżempju fil-kumpanija nazzjonali tan-netwerk ferrovjarju, 

Infrabel. Dawn is-sessjonijiet ta’ informazzjoni organizzati minn impjegaturi 

potenzjali speċifikament għall-ex ħaddiema tal-Ford se jiċċaraw il-ħtiġijiet tal-

kwalifiki fil-kumpaniji bil-għan li l-parteċipanti jiġu mħeġġin jfittxu impjieg 

b’mod attiv fi ħdan l-intrapriżi. 

– Gwida attiva orjentata lejn l-impjiegi: Miżura li tippromwovi l-impjiegi fejn il-

konsulenti jagħmlu kuntatt dirett ma’ min iħaddem sabiex jiġu appoġġati l-

persuni fil-mira li qed ifittxu impieg. Din il-miżura tinvolvi wkoll viżti fil-

kumpaniji għall-benefiċjarji. 
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– Fieri tal-impjiegi: Fieri tal-impjiegi b’għadd ta’ impjegaturi potenzjali futuri li 

joffru impjiegi f’konformità mal-kompetenzi speċifiċi tal-ħaddiema ssensjati. 

Dawn il-fieri tal-impjiegi se jiġu organizzati bi sħab mal-impriżi outplacement 

u mal-organizzazzjonijiet tas-settur. 

– Taħriġ fl-applikazzjonijiet: L-aġenziji outplacement qed joffru korsijiet 

standard ta’ taħriġ fl-applikazzjonijiet biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-

benefiċjarji fis-suq tax-xogħol. Se jsiru korsijiet addizzjonali ta’ taħriġ fl-

applikazzjonijiet minn kumpaniji speċjalizzati, eż. organizzati għal gruppi 

partikolari fil-mira bħal dawk li ma jitkellmux il-lingwa nattiva u għal persuni 

akbar fl-età li jkunu qed ifittxu impjieg. 

– Gwida u sensibilizzazzjoni addizzjonali dwar il-kompetenzi fil-kuntest ta’ 

taħriġ orjentat lejn il-karriera: Riċerka dettaljata dwar il-kompetenzi tal-

benefiċjarji matul fażijiet differenti tal-proċess ta’ reintegrazzjoni. Din ir-

riċerka se ssir sabiex tiġi faċilitata għajnuna dejjem aktar personalizzata għall-

klijenti skont kif ikun meħtieġ. 

(2) Taħriġ u taħriġ mill-ġdid 

– Taħriġ u titjib tal-kompetenza: Korsijiet għal dawk li qed ifittxu impjieg fil-

forma ta’ tagħlim u taħriġ apposta f’varjetà wiesgħa ta’ oqsma li għandhom fil-

mira tagħhom is-settur tas-servizzi u diversi industriji. Il-korsijiet ta’ taħriġ 

jistgħu jingħataw jew permezz ta’ "tagħlim fi grupp" fejn il-parteċipanti kollha 

jkollhom direzzjoni komuni jew "tagħlim miftuħ" fejn jiġu stabbiliti 

direzzjonijiet individwali. Ftit mit-taħriġ bażiku se jiġi pprovdut mis-Servizz 

Fjamming għall-Impjieg u t-Taħriġ Vokazzjonali. Korsijiet aktar speċjalizzati 

ta’ taħriġ jew sejrin jiġu organizzati f’kooperazzjoni ma’ fondi għal taħriġ 

settorjali, miċ-ċentru ta’ taħriġ Syntra f’Limburg jew sejrin jiġu esternalizzati 

lil fornituri oħra ta’ taħriġ. Din il-miżura sejra tinkludi wkoll apprendistati 

kemm fit-tul kif ukoll għal perjodu qasir jew bħala miżura separata għall-

promozzjoni tal-impjiegi jew bħala parti minn pjan ta’ taħriġ. It-taħriġ li jkun 

ingħata jista' jwassal għal ċertifikazzjoni rikonoxxuta mis-Servizz Fjamming 

tal-Impjiegi jew għal diploma akkreditata ta’ edukazzjoni. 

– Taħriġ mill-ex impjegatur: Għal għadd limitat ta’ ex-ħaddiema, Ford tipprovdi 

għadd ta’ korsijiet ta’ taħriġ fl-ewwel nofs tal-2015. Dawn huma prinċipalment 

ta’ natura teknika. 

– Impjieg permezz ta’ taħriġ vokazzjonali individwali (IBO): Din il-miżura se 

tinvolvi tagħlim fuq il-post tax-xogħol, li tqiegħed lit-taħriġ f’kuntest realistiku 

u tnaqqas id-distakk għall-impjieg għal dawk li qed ifittxu xogħol. Wara dan it-

taħriġ, il-kumpaniji parteċipanti huma obbligati li joffru lill-persuna li tkun qed 

tfittex ix-xogħol, impieg jew kuntratt ta’ xogħol għal żmien indeterminat jew 

kuntratt temporanju ta’ mill-inqas l-istess tul ta’ żmien tat-taħriġ. 

(3) Benefiċċji u inċentivi  

– Bonus ta’ reklutaġġ għall-impjegatur: Mill-1 ta’ Jannar 2015, il-kumpaniji fiż-

żona ta’ Genk, li jimpjegaw benefiċjarju fil-mira, jistgħu jirċievu bonus ta’ 

reklutaġġ. Il-bonus ta’ reklutaġġ huwa jew ta’ EUR 2 000 jew ta’ EUR 3 000 

għal impjieg full-time, skont l-intitolamenti tal-persuna li tkun qed tfittex 

impieg. Filwaqt li l-kuntratt ta’ impjieg jista’ jkun permanenti jew limitat biż-

żmien, għandu jinkiseb minimu ta’ 12-il xahar ta’ impjieg f’perjodu ta’ 18-il 

xahar u japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin: l-impjieg ma jistax jidħol fis-seħħ 
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qabel l-1 ta’ Jannar 2015, il-kumpanija tista’ titlob il-bonus ta’ reklutaġġ darba 

biss u s-sussidju jista' jingħata darba biss għal kull ħaddiem issensjat. Għalhekk 

fil-perjodu ta’ implimentazzjoni, impjegatur li jibbenefika minn din il-miżura 

ma jistax jirċievi bonus ta’ reklutaġġ minn sorsi oħrajn għall-persuni li jagħmlu 

parti mill-grupp fil-mira ta’ din il-proposta. 

25. L-azzjonijiet proposti deskritti hawnhekk jikkostitwixxu miżuri attivi fis-suq tax-

xogħol fi ħdan l-azzjonijiet eliġibbli stabbiliti fl-Artikolu 7 tar-Regolament tal-FEG. 

Dawn l-azzjonijiet ma jieħdux post il-miżuri passivi tal-protezzjoni soċjali. 

26. Il-Belġju pprovda l-informazzjoni meħtieġa dwar azzjonijiet li huma obbligatorji 

għall-intrapriża kkonċernata skont il-liġi nazzjonali jew skont ftehimiet kollettivi. L-

awtoritajiet Belġjani kkonfermaw li kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG mhijiex se 

tieħu post dawn l-azzjonijiet. 

Il-baġit stmat 

27. L-ispejjeż totali stmati huma ta’ EUR 10 447 607, li jinkludu nefqa għal servizzi 

personalizzati ta’ EUR 10 127 607 u nefqa għal attivitajiet preparatorji, ta’ ġestjoni, 

informazzjoni u pubbliċità, kontroll u rapportar ta’ EUR 320 000. 

28. Il-kontribuzzjoni finanzjarja totali mitluba mill-FEG hija ta’ EUR 6 268 564 (60 % 

tal-ispejjeż totali). 
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L-azzjonijiet 
L-għadd stmat 

ta’ parteċipanti 

L-ispiża 

stmata għal 

kull 

parteċipant 

(f’EUR)11 

L-ispejjeż 

totali stmati 

(f’EUR)  

Is-servizzi personalizzati (Azzjonijiet skont l-Artikolu 7(1)(a) u (c) tar-Regolament tal-FEG) 

It-Tnedija ta’ Sit Web 4 500  10 000 

Maniġer tal-Kont Prinċipali 4 500 7 30 000 

Konsulent għall-Intervent Soċjali (SIA)  4 500 111 500 000 

Informazzjoni dwar l-edukazzjoni 

vokazzjonali u l-opzjonijiet ta' taħriġ 
4 500  20 000 

Gwida attiva orjentata lejn l-impjiegi 1 000 870 870 000 

Fieri tal-impjiegi  4 500  30 000 

Taħriġ fl-applikazzjonijiet 1 600 251 401 600 

Gwida u sensibilizzazzjoni addizzjonali dwar 

il-kompetenzi fil-kuntest ta’ taħriġ orjentat 

lejn il-karriera 

1 000 128 128 000 

Korsijiet ta’ taħriġ interni f’ċentru ta’ VDAB 1 000 2 510 2 510 000 

Taħriġ permezz ta’ esternalizzazzjoni 

permezz ta’ sejħa għall-offerti 
400 5 020 2 008 000 

Korsijiet ta’ taħriġ f’kooperazzjoni ma’ fondi 

ta’ taħriġ settorjali: FTML, LIMOB, 

LIMTEC  

422 2 287 965 324 

Korsijiet ta’ taħriġ f’kooperazzjoni ma’ 

Syntra 
200 4 500 900 000 

Apprendistati 1 200 617 739 800 

Taħriġ mill-Ford 168  967 162 383 

                                                 
11 Approssimazzjonijiet bbażati fuq l-għadd ta’ parteċipanti u l-ispejjeż totali  
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Impjieg permezz ta’ taħriġ vokazzjonali 

individwali (IBO) 
750 470 352 500 

Subtotal (a): 

Perċentwal tal-pakkett ta’ servizzi personalizzati  
– 

9 627 607 

(95,06 %) 

Benefiċċji u inċentivi (Azzjonijiet skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament tal-FEG) 

Bonus ta’ reklutaġġ għall-impjegatur  200 2 500 500 000 

Subtotal (b): 

Il-perċentwal tal-pakkett ta’ servizzi 

personalizzati 

– 

500 000 

(4,94 %) 

 Azzjonijiet skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament tal-FEG 

1. Attivitajiet preparatorji – 0 

2. Ġestjoni – 100 000 

3. Informazzjoni u reklamar – 20 000 

4. Kontroll u rapportar – 100 000 

5. Oħrajn  100 000 

Subtotal (c): 

Perċentwal tal-ispejjeż totali: 
– 

320 000 

(3,06 %) 

Spejjeż totali (a + b + c): – 10 447 607 

Il-kontribuzzjoni tal-FEG (60 % tal-ispejjeż 

totali) 
– 

6 268 564 

29. L-ispejjeż tal-azzjonijiet identifikati fit-tabella ta’ hawn fuq bħala azzjonijiet skont l-

Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament tal-FEG ma jaqbżux il-35 % tal-ispejjeż totali tal-

pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati. Il-Belġju kkonferma li dawn l-

azzjonijiet se jkunu soġġetti għall-parteċipazzjoni attiva tal-benefiċjarji fil-mira 

f’attivitajiet ta’ tfittxija tax-xogħol jew ta’ taħriġ. 

Il-perjodu ta' eliġibbiltà tan-nefqa 

30. Il-Belġju beda jipprovdi s-servizzi personalizzati lill-benefiċjarji fil-mira fl-

1 ta’ Jannar 2014. Għalhekk in-nefqa fuq l-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 24 

għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG mill-

1 ta’ Jannar 2014 sal-24 ta’ Marzu 2017. 

31. Il-Belġju beda jġarrab in-nefqa amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-FEG fl-

1 ta’ Settembru 2014. Għalhekk, in-nefqa għal attivitajiet preparatorji, ta’ ġestjoni, 

informazzjoni u pubbliċità, kontroll u rapportar għandha tkun eliġibbli għal 

kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG mill-1 ta’ Settembru 2014 sal-

24 ta’ Settembru 2017.  

Il-kumplimentarjetà ma' azzjonijiet iffinanzjati b'fondi nazzjonali jew tal-Unjoni 

Is-sorsi tal-pre-finanzjament jew tal-kofinanzjament nazzjonali huma għadd ta’ partijiet 

involuti f’din l-applikazzjoni: 
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 Is-Servizz Fjamming għall-Impjiegi u t-Taħriġ Vokazzjonali (VDAB);  

 Is-Servizz Nazzjonali tal-Impjiegi (RVA); 

 Il-Gvern Provinċjali ta’ Limburg; 

 Il-Belt ta’ Genk; 

 Il-Fond għall-Impjiegi u għat-Taħriġ għall-Industrija tal-Ħadid ta’ Limburg 

(FTML); 

 L-Istitut ta’ Limburg għat-Taħriġ ta’ Impjegati fl-Industrija tal-Ħadid 

(LIMOB); 

 Iċ-Ċentru ta’ taħriġ Syntra; 

 Il-Ford. 

32. Il-Belġju kkonferma li l-miżuri deskritti hawn fuq li jkunu qed jirċievu 

kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG mhumiex se jirċievu wkoll kontribuzzjonijiet 

finanzjarji minn strumenti finanzjarji oħra tal-Unjoni. 

Il-proċeduri għall-konsultazzjoni mal-benefiċjarji fil-mira jew mar-rappreżentanti tagħhom, 

jew mas-sħab soċjali, kif ukoll mal-awtoritajiet lokali u reġjonali 

33. Il-Belġju indika li l-pakkett koordinat ta’ servizzi personalizzati tfassal 

f’konsultazzjoni mal-benefiċjarji fil-mira, mar-rappreżentanti tagħhom, mas-sħab 

soċjali, mal-korpi pubbliċi tal-impjiegi lokali, reġjonali u nazzjonali u mal-

istituzzjonijiet tat-taħriġ kif ukoll mal-kumpanija.  

Sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 

34. L-applikazzjoni tinkludi deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll li tispeċifika 

r-responsabbiltajiet tal-korpi involuti. Il-Belġju nnotifika lill-Kummissjoni li l-

kontribuzzjoni finanzjarja se tiġi ġestita u kkontrollata mill-istess korpi li jiġġestixxu 

u jikkontrollaw il-Fond Soċjali Ewropew fil-Fjandri. 

L-impenji mogħtija mill-Istat Membru kkonċernat 

35. Il-Belġju pprovda l-assigurazzjonijiet kollha meħtieġa dwar dawn li ġejjin:  

– il-prinċipji tal-ugwaljanza tat-trattament u ta' nondiskriminazzjoni sejrin jiġu 

rrispettati fil-kuntest tal-aċċess għall-azzjonijiet proposti u fl-implimentazzjoni 

tagħhom, 

– ir-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar sensji kollettivi 

ġew rispettati, 

– l-azzjonijiet proposti mhumiex se jirċievu għajnuna finanzjarja minn fondi 

oħrajn jew minn strumenti finanzjarji oħra tal-Unjoni, u kwalunkwe 

finanzjament doppju se jiġi evitat, 

– l-azzjonijiet proposti se jkunu kumplimentari ma’ azzjonijiet iffinanzjati mill-

Fondi Strutturali, 

– il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG se tkun konformi mar-regoli proċedurali 

u materjali tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat. 
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IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA 

Proposta baġitarja 

36. Il-FEG ma għandux jaqbeż ammont annwali massimu ta’ EUR 150 miljun (prezzijiet 

tal-2011), kif stipulat fl-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 

għas-snin 2014-2020
12

. 

37. Wara li eżaminat l-applikazzjoni fir-rigward tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 

13(1) tar-Regolament tal-FEG, u wara li qieset in-numru ta’ benefiċjarji fil-mira, l-

azzjonijiet proposti u l-ispejjeż stmati, il-Kummissjoni tipproponi li l-FEG jiġi 

mobilizzat għall-ammont ta’ EUR 6 268 564, li jirrappreżenta 60 % tal-ispejjeż totali 

tal-azzjonijiet proposti, sabiex tiġi pprovduta kontribuzzjoni finanzjarja għall-

applikazzjoni. 

38. Id-deċiżjoni proposta biex jiġi mobilizzat il-FEG se tittieħed b'mod konġunt mill-

Parlament Ewropew u mill-Kunsill, kif stipulat fil-punt 13 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar 

ġestjoni finanzjarja tajba.
13

. 

Atti relatati 

39. Filwaqt li tippreżenta din il-proposta għal deċiżjoni biex jiġi mmobilizzat il-FEG, il-

Kummissjoni se tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal 

trasferiment tal-ammont ta’ EUR 6 268 564 fl-intestatura baġitarja rilevanti. 

40. Filwaqt li tadotta din il-proposta għal deċiżjoni biex jiġi mmobilizzat il-FEG, il-

Kummissjoni se tadotta deċiżjoni fuq kontribuzzjoni finanzjarja, permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, li se tidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jadottaw id-deċiżjoni proposta biex jiġi mobilizzat il-FEG. 

                                                 
12 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884. 
13 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni  

(applikazzjoni mill-Belġju – EFG/2015/003 BE/Ford Genk) 

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

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

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (EU) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 

(2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006
14

, u b’mod partikulari l-

Artikolu 15(4) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji 

ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba
15

, u b’mod partikulari l-punt 13 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

Billi: 

(1) Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) għandu l-għan li 

jipprovdi appoġġ lill-ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja u lill-persuni li jaħdmu għal 

rashom li l-attività tagħhom tkun intemmet b'riżultat ta’ bidliet strutturali kbar fl-

andament tal-kummerċ dinji minħabba l-globalizzazzjoni, b'riżultat ta’ kontinwazzjoni 

tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali, jew b'riżultat ta’ kriżi ekonomika u 

finanzjarja globali ġdida, u sabiex jgħinhom fl-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fis-suq 

tax-xogħol. 

(2) Il-FEG ma għandux jaqbeż l-ammont massimu annwali ta' EUR 150 miljun (prezzijiet 

tal-2011), kif stabbilit fl-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013.
16

. 

(3) Fl-24 ta’ Marzu 2015, il-Belġju ppreżenta applikazzjoni EFG/2015/003 BE/Ford Genk 

għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG, wara sensji u waqfien ta’ attivitajiet (minn 

hawn ’il quddiem imsejħa ‘sensji’) f’Ford Genk u fi 11-il fornitur u produtturi 

downstream. Din ġiet issupplimentata b’informazzjoni addizzjonali skont l-

Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1309/2013. Dik l-applikazzjoni hija konformi 

mar-rekwiżiti għad-determinazzjoni ta’ kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG skont l-

Artikolu 13 ta’ dak ir-Regolament. 

(4) Il-FEG għandu, għalhekk, jiġi mmobilizzat sabiex jipprovdi kontribut finanzjarju ta’ 

EUR 6 268 564 fir-rigward tal-applikazzjoni ppreżentata mill-Belġju. 

(5) Sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun iż-żmien li jittieħed biex jiġi mmobilizzat il-FEG, 

din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mid-data tal-adozzjoni tagħha, 

                                                 
14 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 855. 
15 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1. 
16 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 

2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884). 
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ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:  

Artikolu 1 

Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, il-Fond Ewropew ta' 

Aġġustament għall-Globalizzazzjoni huwa mobilizzat biex jagħti s-somma ta' EUR 6 268 564 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' ħlas. 

Artikolu 2 

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-

Unjoni Ewropea. Għandha tapplika minn ... [id-data tal-adozzjoni tagħha]

. 

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

                                                 
  Għandha tiddaħħal id-data mill-Parlament qabel il-pubblikazzjoni fil-ĠU. 


