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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

4. Jappoāāa l-proposta tal-Kummissjoni 

biex l-FEG jitkompla lil'hinn mill-MFF, 

u jitlob għal kjarifika urāenti dwar is-

sitwazzjoni fir-rigward ta' bdiewa u dawk 

b'kuntratt għal terminu fiss; 

4. Jirrakkomanda li l-Fond Ewropew ta' 

Aāāustament għall-Globalizzazzjoni jiāi 

streamlined u integrat mal-Fondi 

Strutturali bla ma dan iwassal għal 

tnaqqis fil-kobor āenerali tal-Intestatura 

tal-KoeŜjoni fil-baāit tal-UE u jitlob għal 

kjarifika urāenti dwar is-sitwazzjoni fir-

rigward ta' bdiewa u dawk b'kuntratt għal 

terminu fiss; 
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9. Jipproponi, għaldaqstant, li linja 

baāitarja proprja tkun stabbilita għall-

FEG bħala strument tal-Komunità sabiex 

tipprovdi għal proëedura aktar mgħaāāla u 

aktar effikaëi li tippermetti ħlasijiet bil-

quddiem lil Stati Membri applikanti fi 

Ŝmien xahrejn mid-data li fiha l-

applikazzjoni tagħhom hija reāistrata; 

9. Jipproponi li fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss tiāi prevista 

proëedura aktar mgħaāāla u aktar effikaëi 

li tippermetti ħlasijiet bil-quddiem lil Stati 

Membri applikanti fi Ŝmien perjodu ta' 

xahrejn mir-reāistrazzjoni tal-

applikazzjoni tagħhom; 

Or. en 
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15. Iħeāāeā lill-Kummissjoni biex 

tinvestiga modi li jiŜguraw li l-

finanzjament tal-FEG mhuwiex uŜat 

indirettament minn kumpaniji 

multinazzjonali li juru profitt nett biex 

inaqqsu l-ispejjeŜ għalihom biex 

jimmaniājaw ir-ristruttrar soëjalment 

responsabbli u biex ma jassumux ir-

responsabbilitajiet tagħhom; 

15. Iħeāāeā lill-Kummissjoni biex 

tinvestiga modi li jiŜguraw li l-

finanzjament tal-FEG mhuwiex uŜat 

indirettament minn kumpaniji 

multinazzjonali li juru profitt nett biex 

inaqqsu l-ispejjeŜ għalihom biex 

jimmaniājaw ir-ristruttrar soëjalment 

responsabbli u biex ma jassumux ir-

responsabbilitajiet tagħhom; jistieden lill-

Kummissjoni tistabbilixxi qafas tal-UE 

għall-antiëipazzjoni u l-immaniāājar tal-

bidla u r-ristrutturar li fih dawn il-

kumpaniji jinŜammu finanzjarjament 

responsabbli għal miŜuri ta' impjieg mill-

ādid; 

Or. en 

 

 


