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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kif innota l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali fl-opinjoni tiegħu tal-2006, il-globalizzazzjoni tal-
attività ekonomika u tal-kummerċ ġabet għadd bla tarf ta’ vantaġġi lis-suq Ewropew f’dawk li 
huma għażla, prezzijiet kompetittivi, innovazzjoni teknoloġika u ċ-ċaqliqa gradwali minn so
ċjetà postindustrijali għal waħda ta’ għerf li għadha fi stadju embrijoniku. Il-prezz li jitħallas 
biex isseħħ din l-evoluzzjoni favorevoli huwa grad għoli ta’ fluwidità u insekurità fis-suq tax-
xogħol, ħaġa li tiġġenera l-konċentrazzjoni ta’ rqajja’ kbar ta’ qgħad f’ċentri u reġjuni 
industrijali li qabel kellhom rata għolja ta’ produttività. Din l-evoluzzjoni favorevoli kienet 
akkumpanjata minn tnaqqis konkomitanti fil-għana relattiva tal-ħaddiema peress li kumpaniji 
ddelokalizzaw lejn reġjuni li joffru xogħol b’inqas spejjeż u vantaġġi fiskali jew vantaġġi oħra. 
Il-fenomenu tad-delokalizzazzjoni mhuwiex wieħed ġdid. Kienet, madankollu, l-espansjoni tag
ħha minn ħaġa li tiġri f’livell nazzjonali jew interreġjonali għal waħda li sseħħ fil-livell globali 
li qanqlet lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi l-ħolqien tal-fond Ewropew għall-
globalizzazzjoni sabiex lill-ħaddiema li jkunu tilfu l-impjieg tagħhom minħabba din id-
delokalizzazzjoni joffrilhom grad ta’ għajnuna finanzjarja.

Kif tinnota l-Kummissjoni fin-nota spjegattiva tagħha, il-kriżi finanzjarja u t-tnaqqis fl-attività 
ekonomika mingħajr preċedent li laqtu lill-ekonomija dinjija ftit jew wisq sa mill-2007 “se 
jikkawżaw sensji massivi".

Għal dan il-għan, jekk il-fond Ewropew għall-globalizzazzjoni għandu jkun effettiv bħala 
strument biex itaffi l-effetti tal-kriżi, huwa wisq mixtieq li r-riżorsi finanzjarji allokati għalih ji
ġu miżjuda u li tinħoloq linja tal-baġit iddedikata taħt l-intestatura x-xierqa tal-baġit.
Il-Kummissjoni tenfasizza li n-natura essenzjali tal-fond għall-globalizzazzjoni hija li turi 
solidarjetà mal-ħaddiema li jitilfu l-post tax-xogħol minħabba disturbi ekonomiċi kkawżati 
minn avvenimenti globali. Li jsir mod ieħor idgħajjef b’mod serju l-prinċipji tas-suq intern li 
jipprekludi aġġustament purament intra-komunitarju.

Il-proposta tal-Kummissjoni hija teknika ħafna fin-natura tagħha u hija r-riżultat ta’ 
konsultazzjoni profonda tal-esperti, tal-imsieħba soċjali u ta’ partijiet interessati oħra tal-Istati 
Membri li saret fl-2008. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek tapprova b’mod partikolari xi wħud mill-bidliet proposti g
ħar-Regolament EGF, bħal mhuma dawk li jgħaġġlu u, filwaqt li jtejbu l-aċċess għall-fondi, 
inaqqsu l-limitu tas-sensji minn 1000 għal 500, l-inklużjoni ta’ ħaddiema eleġibbli għall-g
ħajnuna EGF li jkunu ngħataw is-sensja qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza u t-titwil tal-
perjodu għall-użu tal-EGF minn 12 għal 24 xahar.

L-effikaċja ta’ dan l-istrument se tkun fl-applikazzjoni tiegħu. Il-paragrafu 2 (a) tal-Artikolu 5 
emendat huwa kruċjali għal dan is-suċċess peress li jistabbilixxi r-regoli u l-ħtieġa li tintwera 
rabta każwali bejn is-sensji konċernati u, jew il-bidliet strutturali ewlenin f’mudelli dinjija, jew il-
kriżi finanzjarja u ekonomika. Dan l-istabbiliment huwa meħtieġ b’mod ċar biex jiddistingwi 
dawk l-avvenimenti mhux prevedibbli minn dawk li huma riżultat ċar ta’ mmaniġġjar ħażin jew 
ta’ prattiki mhux kompetittivi min-naħa ta’ min iħaddem. B’mod ċar jidher li t-twaqqif ta’ 
rabta obbligatorja bħal din mhuwiex se jkun faċli u jista’ tiftaħ toroq ġodda għal pretensjonijiet 
abbużivi. Konsegwentement, ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek tappoġġja għal kollox id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 l-ġdid li, skont ċerti kundizzjonijiet limitati jippermetti li l-EGF 
jintuża biex jiġu ffinanzjati t-tħejjija, il-monitoraġġ, l-appoġġ tekniku, il-verifika u l-kontroll.
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Fl-opinjoni tiegħu tal-2006, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali ppropona li fl-Artikolu 2(b), il-
perjodu li matulu jingħataw l-inqas għadd ta’ sensji għandu jiġi estiż għal tnax-il xahar. Jidher 
ċar li l-effetti tal-globalizzazzjoni, b’mod partikolari dawk li ġejjin mit-tnaqqis fl-attività 
ekonomiku jieħdu aktar żmien biex jgħaddu mill-istruttura industrijali jew l-ekonomija lokali. 
Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom qed terġa’ tissottometti din l-emenda, konvinta li din hija 
ġġustifikata b’mod ċar minħabba l-espansjoni proposta.

Il-Kummissjoni tipproponi li jiddaħħal subparagrafu ġdid fl-Artikolu 20 li jipprovdi għall-
possibiltà li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jeżaminaw mill-ġdid ir-Regolament inkluża d-
deroga temporanja fuq il-bażi ta’ proposta tal-Kummissjoni. Nemmen li għandu jsir eżami mill-
ġdid bħal dan u għalhekk din id-dispożizzjoni emendajtha kif jaqbel.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament 1927/2006
Artikolu 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’ tnax-
il xahar, 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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riperkussjonijiet, kif deskritti fil-paragrafu preliminari tal-Artikolu 2, li ġġib magħha l-
globalizzazzjoni  għall-ħaddiema fl-intrapriżi affettwati huma ħafna drabi mifruxa fuq medda 
ta’ żmien u konsegwentement huma impossibbli li jitkejlu fiż-żmien qasir ta’ disa’ xhur. Jekk 
il-perjodu in kwistjoni kellu jittawwal għal 12-il xahar, huma jkunu jistgħu jitkejlu b’mod 
aktar adegwat.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
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Regolament 1927/2006
Artikolu 20 – subparagrafu ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"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."

"Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ April 
2011, il-Kummissjoni se tissottometti 
studju tal-impatt u l-effikaċja tad-dispo
żizzjonijiet dwar id-deroga temporanja li 
jipprovdi għaliha l-Artikolu 1, paragrafu 
1a, flimkien ma’ proposta għal eżami mill-
ġdid ta’ dan ir-Regolament mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill"

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dawn iċ-ċikostanzi eċċezzjonali, jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tintriga minn studju pan-
Ewropew ta’ reqqa kbira kemm tal-effett tal-miżuri temporanji kif ukoll tal-opportunità għall-
Parlament li jeżamina mill-ġdid il-leġiżlazzjoni.
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