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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-Kummissjoni tenfasizza l-

importanza kontinwa tar-rwol tal-FEG 

bħala fond flessibbli li jappoġġa lill-

ħaddiema li jitilfu l-impjiegi tagħhom 

f'avvenimenti ta' ristrutturar fuq skala kbira 

u li jgħinhom isibu impjieg ieħor malajr 

kemm jista' jkun. Jenħtieġ li l-Unjoni 

tkompli tipprovdi, appoġġ speċifiku ta' 

darba biex tkun iffaċilitata r-riintegrazzjoni 

fid-dinja tax-xogħol tal-ħaddiema spostati 

f'oqsma, f'setturi, f'territorji jew fi swieq 

tax-xogħol li jkunu qed ibatu minn xokk ta' 

taqlib ekonomiku serju. Meta titqies l-

interazzjoni u l-effetti reċiproċi tal-

kummerċ miftuħ, tal-bidla teknoloġika jew 

fatturi oħra bħat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, u 

għalhekk meta jitqies il-fatt li qed isir 

dejjem aktar diffiċli biex jiġi individwat 

fattur speċifiku li jikkawża l-ispostamenti 

tal-impjiegi, fil-futur jenħtieġ li l-

mobilizzazzjoni tal-FEG tkun ibbażata biss 

fuq l-impatt sinifikanti ta' avveniment ta' 

ristrutturar. Fid-dawl tal-għan tiegħu, li 

huwa li jipprovdi appoġġ f'sitwazzjonijiet 

urġenti u f'ċirkostanzi mhux mistennija, 

filwaqt li jikkumplimenta assistenza iktar 

antiċipatorja offruta mill-FSE+, jenħtieġ li 

l-FEG jibqa' strument flessibbli u speċjali 

barra mil-limiti massimi baġitarji tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali, kif stabbilit fil-
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kummerċ miftuħ, tal-bidla teknoloġika jew 
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l-ispostamenti tal-impjiegi, fil-futur 

jenħtieġ li l-mobilizzazzjoni tal-FEG tkun 
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Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. "Baġit 

modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-

Setgħa u Tiddefendi - Il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali għall-2021-2027" u l-anness 

tiegħu27. 

Pluriennali, kif stabbilit fil-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. "Baġit 

modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-

Setgħa u Tiddefendi - Il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali għall-2021-2027" u l-anness 

tiegħu27. 

27 SWD (2018) 171 final tal-Kummissjoni 

u l-anness relattiv COM (2018) 321 final. 

27 SWD (2018) 171 final tal-Kummissjoni 

u l-anness relattiv COM (2018) 321 final. 

Or. en 
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2. L-objettiv speċifiku tal-FEG huwa 

li joffri assistenza f'avvenimenti ta' 

ristrutturar kbar mhux mistennija, 

partikolarment dawk ikkawżati minn sfidi 

relatati mal-globalizzazzjoni, bħal bidliet 

fix-xejriet kummerċjali dinjija, tilwim 

kummerċjali, kriżijiet finanzjarji jew 

ekonomiċi, it-tranżizzjoni għal ekonomija 

b'livell baxx ta' karbonju, jew bħala 

konsegwenza tad-diġitalizzazzjoni jew tal-

awtomatizzazzjoni. Għandu jkun hemm 

enfasi partikolari fuq miżuri li jgħinu lill-

gruppi l-aktar żvantaġġati. 

2. L-objettiv speċifiku tal-FEG huwa 

li joffri assistenza f'avvenimenti ta' 

ristrutturar kbar mhux mistennija, 

partikolarment dawk ikkawżati minn sfidi 

relatati mal-globalizzazzjoni, bħal bidliet 

fix-xejriet kummerċjali dinjija, tilwim 

kummerċjali, kriżijiet finanzjarji jew 

ekonomiċi, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-

Unjoni Ewropea, it-tranżizzjoni għal 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, jew 

bħala konsegwenza tad-diġitalizzazzjoni 

jew tal-awtomatizzazzjoni. Għandu jkun 

hemm enfasi partikolari fuq miżuri li 

jgħinu lill-gruppi l-aktar żvantaġġati. 
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