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Emenda 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar "Kompetenzi ġodda għal impjiegi 
ġodda: L-antiċipazzjoni u l-kollokazzjoni 
tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u tal-
kapaċitajiet"1 u 'Il-Prinċipji Komuni tal-
Flessigurtà' adottati mill-Kunsill 
Ewropew fl-14 ta' Diċembru 2007 
jenfasizzaw l-għanijiet ta' trawwim tal-
adattabilità u l-impjegabilità kontinwa tal-
ħaddiema permezz ta' opportunitajiet 
aqwa ta' tagħlim fil-livelli kollha u 
permezz ta' strateġiji ta' żvilupp ta' ħiliet li 
kapaċi jirreaġixxu għall-ħtiġijiet tal-
ekonomija.

(3) Il-livell baxx ta' użu tal-Fond 
Ewropew ta’ Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni (minn allokazzjoni 
annwali ta' EUR 500 miljun, EUR 
65,214,850 intużaw fl-2007, u EUR 
14,624,972 fl-2008) juri l-ħtieġa li jiġu 
riveduti ċerti aspetti tiegħu sabiex jiġi 
żgurat li l-għanijiet tiegħu jiġu sodisfati.

Or. pt

Emenda 4
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar "Kompetenzi ġodda għal impjiegi 
ġodda: L-antiċipazzjoni u l-kollokazzjoni 
tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u tal-
kapaċitajiet" u 'Il-Prinċipji Komuni tal-
Flessigurtà' adottati mill-Kunsill 
Ewropew fl-14 ta' Diċembru 2007 

(3) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar "Kompetenzi ġodda għal impjiegi 
ġodda: L-antiċipazzjoni u l-kollokazzjoni 
tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u tal-
kapaċitajiet" tenfasizza l-għanijiet ta' 
trawwim tal-impjegabilità kontinwa tal-
ħaddiema permezz ta' opportunitajiet aqwa 

                                               
1 COM(2008) 868.
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jenfasizzaw l-għanijiet ta' trawwim tal-
adattabilità u l-impjegabilità kontinwa tal-
ħaddiema permezz ta' opportunitajiet aqwa 
ta' tagħlim fil-livelli kollha u permezz ta' 
strateġiji ta' żvilupp ta' ħiliet li kapaċi 
jirreaġixxu għall-ħtiġijiet tal-ekonomija.

ta' tagħlim fil-livelli kollha u permezz ta' 
strateġiji ta' żvilupp ta' ħiliet li kapaċi 
jirreaġixxu għall-ħtiġijiet tal-ekonomija u 
tas-soċjetà relatati mar-ristrutturar 
ekoloġiku u li jagħtu kontribut sabiex il-
ħaddiema jkunu jistgħu jisfruttaw il-
kapaċitajiet ta’ impjegar tagħhom għal 
impjiegi ħodor. 

Or. en

Emenda 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3-A) L-aħħar tbassir ekonomiku juri li 
hemm żieda sostanzjali fil-qgħad fl-UE, li 
jista' jkollha konsegwenzi soċjali kbar 
f’għadd ta’ reġjuni tal-Unjoni, b’mod 
speċjali dawk li għandhom strutturi 
ekonomiċi aktar vulnerabbli. 

Or. pt

Emenda 6
Iuliu Winkler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-espansjoni tal-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-EGF tirrappreżenta 
impenn ta’ solidarjetà mmirat li jnaqqas l-
effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja 
globali fuq il-possibbiltajiet li jkun żgurat 
l-iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni u barra 
minn hekk li jevitaw li d-differenzi 
bejniethom ikompru jikbru.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest eċċezzjonali tal-kriżi finanzjarja u ekonomika dinjija, l-emendar tar-Regolament 
dwar l-EGF fis-sens tal-proposta preżenti jippermetti lill-Komunità li ssaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali tagħha u li dejjem tippromwovi żvilupp bilanċjat u sostenibbli tar-
reġjuni.

Emenda 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 1  paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1-A. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 1, l-EGF għandu wkoll 
jipprovdi appoġġ lill-ħaddiema li ngħataw 
is-sensja b'riżultat tal-kriżi finanzjarja u 
ekonomika globali, sakemm l-
applikazzjonijiet jikkonformaw mal-kriterji 
stipulati fl-Artikolu 2(a), (b) jew (c).

"1-A. L-EGF għandu wkoll jipprovdi 
appoġġ lill-ħaddiema li jkunu ngħataw is-
sensja b'riżultat tal-kriżijiet finanzjarji u 
ekonomiċi, sakemm l-applikazzjonijiet 
jikkonformaw mal-kriterji stipulati fl-
Artikolu 2(a), (b) jew (c).

Din id-deroga għandha tapplika għall-
applikazzjonijiet kollha mressqa qabel il-
31 ta' Diċembru 2010". 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi l-possibbiltà ta' reviżjoni sussegwenti tal-kriterji ta' 
intervent tal-Fond, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-kapaċità permanenti tiegħu li jappoġġja lill-
ħaddiema affettwati mill-kriżi ekonomika u finanzjarja. L-għan ta' din l-emenda hu li 
jinkorpora din il-miżura fil-Fond, u b'hekk tiġi evitata l-ħtieġa għal modifiki aktar tard. Dan 
hu meħtieġ minħabba ż-żieda mistennija fil-qgħad fl-Unjoni u n-natura eċċessivament 
limitanti tal-kriterji attwali tal-Fond.  
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Emenda 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 2  paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-EGF meta bidliet 
strutturali kbar fis-sistemi 
kummerċjali dinjija jwasslu għal 
disturb ekonomiku serju, 
partikolarment żieda sostanzjali fl-
importazzjonijiet fl-Unjoni 
Ewropea, jew deklin rapidu tas-
sehem mis-suq tal-UE f’settur 
partikolari jew delokalizzazzjoni 
lejn pajjiżi terzi, li jirriżultaw:

Għandha tingħata kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-EGF meta bidliet 
strutturali kbar fis-sistemi 
kummerċjali dinjija jwasslu għal 
disturb ekonomiku serju, 
partikolarment żieda sostanzjali fl-
importazzjonijiet fl-Unjoni 
Ewropea, jew deklin rapidu tas-
sehem mis-suq tal-UE f’settur 
partikolari jew delokalizzazzjoni 
lejn pajjiżi terzi jew bejn Stati 
Membri, li jirriżultaw:

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Li wieħed jagħmel l-għajnuna kondizzjonali għal rilokazzjonijiet barra mill-UE kienet 
meqjusa bħala inġusta ma’ ħaddiema li jkunu tilfu l-impjieg tagħhom wara rilokazzjoni jew 
ristrutturar fi ħdan l-UE. Għalhekk hu propost li din l-inġustizzja tiġi korretta.

Emenda 9
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 2  paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-EGF meta bidliet 
strutturali kbar fis-sistemi kummerċjali 
dinjija jwasslu għal disturb ekonomiku 
serju, partikolarment żieda sostanzjali fl-

Għandha tingħata kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-EGF meta bidliet 
strutturali kbar fis-sistemi kummerċjali 
dinjija jwasslu għal disturb ekonomiku 
serju, partikolarment żieda sostanzjali fl-
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importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, jew 
deklin rapidu tas-sehem mis-suq tal-UE 
f’settur partikolari jew delokalizzazzjoni 
lejn pajjiżi terzi, li jirriżultaw:

importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, jew 
deklin rapidu tas-sehem mis-suq tal-UE 
f’settur partikolari jew delokalizzazzjoni 
lejn pajjiżi terzi li konsegwentement 
jirrikjedu ristrutturar ibbażat fuq ħtiġijiet 
ekoloġiċi, li jirriżultaw:

Or. en

Emenda 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 2  paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) f'mill-inqas 500 sensja f’perjodu ta’ 
disa' xhur, b’mod partikolari f’intrapriżi ta' 
daqs żgħir jew medju, f’diviżjoni NACE 2 
f’reġjun wieħed jew f’żewġ reġjuni 
kontigwi fil-livell NUTS II, jew

b) f'mill-inqas 500 sensja f’perjodu ta’ 12-
il xahar, b’mod partikolari f’intrapriżi ta' 
daqs żgħir jew medju, f’diviżjoni NACE 2, 
jew aktar, sakemm dawn ikunu fl-istess 
fergħa ta’ produzzjoni, f’reġjun wieħed 
jew f’żewġ reġjuni kontigwi fil-livell 
NUTS II, jew

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li titħares il-possibilità li jibbenefikaw mill-Fond mijiet ta' 
ħaddiema minn għadd ta' intrapriżi (fil-parti l-kbira mikrointrapriżi jew SMEs) fl-istess 
fergħa tal-produzzjoni li jistgħu ikunu mifruxa fuq diviżjoni waħda jew aktar NACE 2.

Emenda 11
Iosif Matula

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 2  paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) f'mill-inqas 500 sensja f’perjodu ta’ 
disa' xhur, b’mod partikolari f’intrapriżi ta' 
daqs żgħir jew medju, f’diviżjoni NACE 2 
f’reġjun wieħed jew f’żewġ reġjuni 
kontigwi fil-livell NUTS II, jew

(b) f'mill-inqas 500 sensja f’perjodu ta’ 
disa' xhur, b’mod partikolari f’intrapriżi ta' 
daqs żgħir jew medju, f’diviżjoni NACE 2 
f’reġjun wieħed jew f’żewġ reġjuni 
kontigwi tal-istess Stat Membru jew ta’ 
Stati Membri ġirien fil-livell NUTS II, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-koeżjoni tar-reġjuni sseħħ fil-livell Komunitarju u mhux biss fil-livell 
nazzjonali. Meta reġjuni ġirien jirreġistraw livell għoli ta' qgħad fl-istess qasam, nikkunsidra 
li huwa importanti li japplika l-EGF.

Emenda 12
Iosif Matula

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 2  paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) b'mod parallel, l-awtoritajiet lokali 
għandhom jippromwovu kampanji ta’ 
monitoraġġ u informazzjoni sabiex jiġu 
identifikati possibbiltajiet ġodda għall-
impjegar u għar-rikonverżjoni 
professjonali, skont il-bżonnijiet speċifiċi 
ta' kull reġjun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dejjem hu importanti il-monitoraġġ koostanti tal-għadd ta’ sensji, u li wieħed jipprova 
jiddetermina opportunitajiet ġodda ta’ impjiegi fuq il-livell reġjonali.
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Emenda 13
Monica Giuntini

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 2  paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġi kkalkulat in-numru ta’ sensji li 
hemm previst fil-punti (a), (b) u (c) tal-
ewwel paragrafu, sensja tista’ tingħadd jew 
mill-mument tan-notifika individwali ta’ 
min iħaddem għat-tmiem tal-kuntratt tax-
xogħol tal-ħaddiem li qed jingħata s-sensja, 
jew meta jintemm de facto l-kuntratt tax-
xogħol qabel l-għeluq taż-żmien tiegħu 
għal raġunijiet mhux relatati mal-ħaddiem 
individwali kkonċernat. F’kull każ, waħda 
miż-żewġ alternattivi trid tingħażel u tiġi 
speċifikata fl-applikazzjoni.'

Biex jiġi kkalkulat in-numru ta’ eċċessi 
strutturali li hemm previst fil-punti (a), (b) 
u (c) tal-ewwel paragrafu, eċċess 
strutturali  jista’ jingħadd jew mill-
mument tan-notifika individwali ta’ min 
iħaddem għat-tmiem tal-kuntratt tax-
xogħol tal-ħaddiem li qed jingħata s-sensja, 
jew meta jintemm de facto l-kuntratt tax-
xogħol qabel l-għeluq taż-żmien tiegħu 
għal raġunijiet mhux relatati mal-ħaddiem 
individwali kkonċernat. F’kull każ, waħda 
miż-żewġ alternattivi trid tingħażel u tiġi 
speċifikata fl-applikazzjoni.'

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-riforma tal-Fond hu li jsir eħfef li wieħed jibbenefika minnu. It-terminu ‘eċċess 
strutturali’ jippermetti li l-kamp ta’ applikazzjoni jiġi estiż biex ikopri kategoriji ta’ ħaddiema 
li, fit-termini ta' leġiżlazzjoni nazzjonali speċifika, ma jkunx għadhom eleġibbli għal 
assistenza bħalma kienu fil-passat.

Emenda 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 8 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'inizjattiva tal-Kummissjoni, bla ħsara 
għal rata massima ta' 0.35 % tar-riżorsi 
finanzjarji disponibbli għal dik is-sena, l-
EGF jista' jintuża biex jiffinanzja l-

1. B'inizjattiva tal-Kummissjoni, bla ħsara 
għal rata massima ta' 0.15% tar-riżorsi 
finanzjarji disponibbli għal dik is-sena, l-
EGF jista' jintuża biex jiffinanzja l-
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monitoraġġ, l-informazzjoni, l-appoġġ 
amministrattiv u tekniku, l-attivitajiet ta' 
verifiki, kontroll u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa biex ikun implimentat dan ir-
Regolament. 

monitoraġġ, l-informazzjoni, l-appoġġ 
amministrattiv u tekniku, l-attivitajiet ta' 
verifiki, kontroll u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa biex ikun implimentat dan ir-
Regolament. 

Or. pt

Emenda 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 10 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'1. Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 5(5), 
b’mod partikolari wara li tieħu 
inkunsiderazzjoni l-għadd ta’ ħaddiema li 
jridu jingħataw sostenn, l-azzjonijiet 
proposti u l-istima tal-ispejjeż, tivvaluta u 
tipproponi malajr kemm jista' jkun l-
ammont ta’ kontribuzzjoni finanzjarja, jekk 
teżisti, li tista’ ssir fi ħdan il-limiti tar-
riżorsi disponibbli. L-ammont ma jistax 
jeċċedi l-75 % tat-total tal-prezz stmat 
imsemmi fl-Artikolu 5(2)(d).'

'1. Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 5(5),
b’mod partikolari wara li tieħu 
inkunsiderazzjoni l-għadd ta’ ħaddiema li 
jridu jingħataw sostenn, l-azzjonijiet 
proposti u l-istima tal-ispejjeż, tivvaluta u 
tipproponi malajr kemm jista' jkun l-
ammont ta’ kontribuzzjoni finanzjarja, jekk 
teżisti, li tista’ ssir fi ħdan il-limiti tar-
riżorsi disponibbli. L-ammont ma jistax 
jeċċedi l-85% tat-total tal-prezz stmat 
imsemmi fl-Artikolu 5(2)(d).'

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-problemi li għandhom diversi Stati Membri biex ilaħħqu mal-ispejjeż ta’ 
azzjonijiet u miżuri b’appoġġ għall-ħaddiema, importanti li tiżdied ir-rata ta’ kofinanzjament 
Komunitarju.

Emenda 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5 a (ġdid)
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Artikolu 12(1) għandu jinbidel 
b'dan li ġej: 

'1. L-infiq massimu totali skont it-termini 
tal-EGF għandu jiżdied b’EUR 
1,000,000,000 kull sena skont il-prezzijiet 
attwali.’

Or. pt

Emenda 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'2. L-Istat Membru/Istati Membri 
għandu/għandhom iwettaq/iwettqu l-
azzjonijiet eliġibbli kollha inkluż fil-
pakkett ikkoordinat ta’ servizzi 
personalizzati fi żmien 24 xahar mid-data 
tal-applikazzjoni skont l-Artikolu 5.'

'2. L-Istat Membru/Istati Membri 
għandu/għandhom iwettaq/iwettqu l-
azzjonijiet eliġibbli kollha inkluż fil-
pakkett ikkoordinat ta’ servizzi 
personalizzati fi żmien 30 xahar mid-data 
tal-applikazzjoni skont l-Artikolu 5.'

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-azzjonijiet u l-miżuri relatati ma’ applikazzjonijiet individwali jitwettqu aħjar u 
b’mod aktar effettiv, il-qafas taż-żmien għandu jiġi estiż għal 30 xahar.

Emenda 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) 1927/2006
Artikolu 20 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fl-Artikolu 20 subparagrafu 
ġdid jiddaħħal wara l-ewwel 
subparagrafu:

"Abbażi ta' proposta mill-
Kummissjoni, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jistgħu 
jirrevedu dan ir-Regolament, 
inkluża d-deroga temporanja
prevista fl-Artikolu 1, il-
paragrafu 1a."

imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi l-possibbiltà ta' reviżjoni sussegwenti tal-kriterji ta' 
intervent tal-Fond, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-kapaċità permanenti tiegħu li jappoġġja lill-
ħaddiema affettwati mill-kriżi ekonomika u finanzjarja. L-għan ta' din l-emenda hu li 
jinkorpora din il-miżura fil-Fond, u b'hekk tiġi evitata l-ħtieġa għal modifiki aktar tard. Dan 
hu meħtieġ minħabba ż-żieda mistennija fil-qgħad fl-Unjoni u n-natura eċċessivament 
limitanti tal-kriterji attwali tal-Fond.   
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