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Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Jenħtieġ li jiġi stabbilit Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd (il-FEMS) għall-perjodu tal-2021 sal-
2027. Il-mira ta' dak il-fond trid tkun li l-
finanzjament mill-baġit tal-Unjoni jiġi 
ddedikat biex isostni l-Politika Komuni 
tas-Sajd (il-PKS), il-politika marittima tal-
Unjoni u l-impenji internazzjonali tal-
Unjoni fil-qasam tal-governanza tal-oċeani. 
Dan il-finanzjament huwa mezz ewlieni li 
jiffaċilita s-sajd sostenibbli u l-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar, għas-sigurtà tal-ikel permezz tal-
provvista ta' prodotti tal-frott tal-baħar, 
għat-tkabbir ta' ekonomija blu sostenibbli, 
u biex l-ibħra u l-oċeani jkunu f'saħħithom, 
sikuri, nodfa u ġestiti b'mod sostenibbli.

(1) Jenħtieġ li jiġi stabbilit Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd (il-FEMS) għall-perjodu tal-2021 sal-
2027. Il-mira ta' dak il-fond trid tkun li l-
finanzjament mill-baġit tal-Unjoni jiġi 
ddedikat biex isostni l-implimentazzjoni 
tal-Politika Komuni tas-Sajd (il-PKS)u d-
Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marina (MSFD), il-politika marittima tal-
Unjoni u l-impenji internazzjonali tal-
Unjoni fil-qasam tal-governanza tal-oċeani. 
Dan il-finanzjament huwa mezz ewlieni li 
jiffaċilita s-sajd sostenibbli, inkluża l-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ħabitats tal-baħar, l-akkwakultura 
sostenibbli, is-sigurtà tal-ikel permezz tal-
provvista ta' prodotti tal-frott tal-baħar, it-
tkabbir ta' ekonomija blu sostenibbli, il-
prosperità u l-koeżjoni ekonomika u 
soċjali fil-komunitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura u ibħra u oċeani 
f'saħħithom, sikuri, nodfa u ġestiti b'mod 
sostenibbli. Is-sostenn taħt il-FEMS 
jenħtieġ li jikkontribwixxi biex jintlaħqu 
l-ħtiġijiet kemm tal-produtturi kif ukoll 
tal-konsumaturi.
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(2) L-Unjoni, li hija attur dinji fil-
qasam tal-oċeani u l-ħames fost l-akbar 
produtturi ta' frott tal-baħar, għandha 
responsabbiltà kbira ta' protezzjoni, ta' 
konservazzjoni u ta' użu sostenibbli tal-
oċeani u r-riżorsi tagħhom. Il-
preżervazzjoni tal-ibħra u tal-oċeani hija 
tabilħaqq essenzjali għall-popolazzjoni 
dinjija li qiegħda tikber b'mod mgħaġġel. 
Hija wkoll ta' interess soċjoekonomiku 
għall-Unjoni: l-ekonomija blu sostenibbli 
tħeġġeġ l-investiment u tagħti spinta lill-
impjiegi u lit-tkabbir, trawwem ir-riċerka u 
l-innovazzjoni u tikkontribwixxi għas-
sigurtà tal-enerġija permezz tal-enerġija 
mill-oċeani. Barra minn hekk, ibħra u 
oċeani b'element ta' sigurtà u ta' sikurezza 
huma essenzjali għall-kontroll tal-fruntieri 
u għall-ġlieda dinjija kontra l-kriminalità 
marittima, u dan jippermettilna nindirizzaw 
it-tħassib taċ-ċittadini dwar is-sigurtà.

(2) L-Unjoni, li hija attur dinji fil-
qasam tal-oċeani, bl-akbar żona 
marittima fid-dinja meta jiġu inklużi r-
Reġjuni Ultraperiferiċi u l-Pajjiżi u t-
Territorji Extra-Ewropej, saret il-
ħames fost l-akbar produtturi ta' frott 
tal-baħar, u għandha responsabbiltà 
kbira ta' protezzjoni, ta' konservazzjoni u 
ta' użu sostenibbli tal-oċeani u r-riżorsi 
tagħhom. Il-preżervazzjoni tal-ibħra u 
tal-oċeani hija tabilħaqq essenzjali għall-
popolazzjoni dinjija li qiegħda tikber 
b'mod mgħaġġel. Hija wkoll ta' interess 
soċjoekonomiku għall-Unjoni: l-
ekonomija blu sostenibbli li tiżviluppa 
fil-limiti ekoloġiċi, tħeġġeġ l-
investiment u tagħti spinta lill-impjiegi u 
lit-tkabbir, trawwem ir-riċerka u l-
innovazzjoni u tikkontribwixxi għas-
sigurtà tal-enerġija permezz tal-enerġija 
mill-oċeani. Barra minn hekk, ibħra u 
oċeani b'element ta' sigurtà u ta' 
sikurezza huma essenzjali għall-kontroll 
tal-fruntieri u għall-ġlieda dinjija kontra 
l-kriminalità marittima, u dan 
jippermettilna nindirizzaw it-tħassib taċ-
ċittadini dwar is-sigurtà.
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(8) Il-qafas finanzjarju pluriennali 
stabbiliti fir-Regolament (UE) xx/xx6 
jipprevedi li l-baġit tal-Unjoni jenħtieġ li 
jkompli jsostni s-sajd u l-politiki marittimi. 
Bil-prezzijietattwali l-baġit  tal-FEMS, 
huwa mistenni li jammonta għal 
EUR 6 140 000 000. Ir-riżorsi tal-FEMS 
jenħtieġ li jinqasmu bejn il-ġestjoni 
kondiviża, il-ġestjoni diretta u l-ġestjoni 
indiretta. EUR 5 311 000 000 jenħtieġ li 
jkunu allokati għall-appoġġ b'ġestjoni 
kondiviża u EUR 829 000 000 għall-
appoġġ b'ġestjoni diretta u indiretta. Biex 
tkun żgurata l-istabbiltà, b'mod partikolari 
fejn għandu x'jaqsam mal-ksib tal-għanijiet 
tal-PKS, id-definizzjoni tal-allokazzjonijiet 
nazzjonali b'ġestjoni kondiviża għall-
perjodu ta' pproggrammar tal-2021 sal-
2027 jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-ishma 
tal-FEMS tal-perjodu 2014 sal-2020. 
Jenħtieġ li jiġu riżervati ammonti speċifiċi 
għar-reġjuni ultraperifiċi, għall-kontroll u l-
infurzar u għall-ġbir u l-ipproċessar tad-
data kemm għall-ġestjoni tas-sajd kif ukoll 
għall-finijiet xjentifiċi, filwaqt li l-ammonti 
għall-waqfien permanenti u għall-waqfien 
straordinarju mill-attivitajiet tas-sajd 
jenħtieġ li jkunu limitati.

(8) Il-QFP stabbilit fir-Regolament 
(UE) xx/xx6 jipprevedi li l-baġit tal-
Unjoni jrid ikompli jsostni s-sajd u l-
politiki marittimi. Il-baġit tal-FEMS 
jenħtieġ li jiżdied tal-anqas b'10 % fir-
rigward tal-FEMS 2014-2020. Ir-
riżorsi tiegħu jenħtieġ li jinqasmu bejn 
il-ġestjoni kondiviża, il-ġestjoni diretta 
u indiretta. Jenħtieġ li 87 % jkunu 
allokati għall-appoġġ b'ġestjoni 
kondiviża u 13 % għall-appoġġ 
b'ġestjoni diretta u indiretta. Biex tkun 
żgurata l-istabbiltà, b'mod partikolari 
fejn għandu x'jaqsam mal-ksib tal-
għanijiet tal-PKS u l-MSFD, id-
definizzjoni tal-allokazzjonijiet 
nazzjonali b'ġestjoni kondiviża għall-
perjodu ta' pprogrammar tal-2021 sal-
2027 jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-
ishma tal-FEMS tal-perjodu 2014 sal-
2020. Jenħtieġ li jiġu riżervati ammonti 
speċifiċi għar-reġjuni ultraperifiċi, 
għall-kontroll u l-infurzar, għall-ġbir u 
l-ipproċessar tad-data kemm għall-
ġestjoni tas-sajd kif ukoll għall-finijiet 
xjentifiċi, għall-protezzjoni u l-ksib 
mill-ġdid tal-bijodiversità u l-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta, 
filwaqt li l-ammonti għall-waqfien 
permanenti u temporanju mill-
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attivitajiet tas-sajd u għall-investimenti 
fil-bastimenti jenħtieġ li jkunu limitati.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 OJ C […], […], p. […]. 6 OJ C […], […], p. […].
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(21) L-obbligu ta' ħatt l-art huwa wieħed 
mill-isfidi ewlenin tal-PKS. Huwa ssarraf 
f'tibdil sinifikanti għas-settur fil-prattiki 
tas-sajd, kultant bi spiża finanzjarja 
importanti. Għaldaqstant jenħtieġ li jkun 
possibbli li l-FEMS jappoġġa l-
innovazzjoni u l-investimenti li jgħinu fl-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art, 
b'rata ta' intensità ta' għajnuna ogħla minn 
dik li tapplika għal operazzjonijiet oħrajn, 
bħall-investiment fi rkaptu tas-sajd selettiv, 
fit-titjib tal-infrastrutturi tal-portijiet, u fil-
kummerċjalizzazzjoni ta' qabdiet mhux 
mixtieqa. Jenħtieġ ukoll li l-FEMS jagħti 
rata ta' intensità massima tal-għajnuna ta' 
100% għat-tfassil, l-iżvilupp, il-
monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-ġestjoni ta' 
sistemi trasparenti għall-iskambju ta' 
opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri 
("skambji ta' kwoti"), biex jiġi mmitigat l-
effett tal-"ispeċijiet bi kwota limitanti" li 
jikkawża l-obbligu ta' ħatt l-art.

(21) L-obbligu ta' ħatt l-art huwa 
obbligu legali u wieħed mill-isfidi 
ewlenin tal-PKS. Huwa ssarraf fit-tmiem 
tal-prattika ambjentalment 
inaċċettabbli ta' rimi kif ukoll f'tibdil 
importanti għas-settur fil-prattiki tas-
sajd, kultant bi spiża finanzjarja 
importanti. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jużaw il-FEMS biex jappoġġaw l-
innovazzjoni u l-investimenti li jgħinu 
fl-implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha 
tal-obbligu ta' ħatt l-art, b'rata ta' 
intensità ta' għajnuna ogħla minn dik li 
tapplika għal operazzjonijiet oħrajn, 
bħall-investiment fi rkaptu tas-sajd 
selettiv kif ukoll l-applikazzjoni ta' 
miżuri ta' selettività temporali u 
spazjali, fit-titjib tal-infrastrutturi tal-
portijiet, u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' 
qabdiet mhux mixtieqa. Jenħtieġ ukoll li 
l-FEMS jagħti rata ta' intensità massima 
tal-għajnuna ta' 100 % għat-tfassil, l-
iżvilupp, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u 
l-ġestjoni ta' sistemi trasparenti għall-
iskambju ta' opportunitajiet tas-sajd bejn 
l-Istati Membri ("skambji ta' kwoti"), 
biex jiġi mmitigat l-effett tal-"ispeċijiet 
bi kwota limitanti" li jikkawża l-obbligu 
ta' ħatt l-art.



AM\1181189MT.docx PE637.683v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Or. en



AM\1181189MT.docx PE637.683v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

27.3.2019 A8-0176/280

Emenda 280
Marco Affronte
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Is-sigurtà tal-ikel tiddependi minn 
swieq effiċjenti u organizzati tajjeb, li 
joħolqu aktar trasparenza, stabbiltà, kwalità 
u diversità fil-katina tal-provvista, u 
tiddependi wkoll mill-informazzjoni li 
jkollhom il-konsumaturi. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li l-FEMS ikun jista' jappoġġa l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura, bi qbil mal-għanijiet tar-
Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("ir-
Regolament dwar l-Organizzazzjoni 
Komuni tas-Swieq")15. B'mod partikolari 
jenħtieġ li l-appoġġ ikun disponibbli għall-
ħolqien ta' organizzazzjonijiet tal-
produtturi, għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' produzzjoni u ta' 
kummerċjalizzazzjoni, għall-promozzjoni 
ta' swieq disponibbli ġodda u għall-iżvilupp 
u x-xandir ta' informazzjoni dwar is-suq.

(33) Is-sigurtà tal-ikel tiddependi 
mill-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar, 
mill-ġestjoni sostenibbli tal-istokkijiet 
tal-ħut, minn swieq effiċjenti u 
organizzati tajjeb, li joħolqu aktar 
trasparenza, stabbiltà, kwalità u diversità 
fil-katina tal-provvista, u tiddependi 
wkoll mill-informazzjoni li jkollhom il-
konsumaturi. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li l-FEMS ikun jista' jappoġġa l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura, bi qbil mal-
għanijiet tar-Regolament (UE) 
Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ("ir-Regolament dwar l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq")15. 
B'mod partikolari jenħtieġ li l-appoġġ 
ikun disponibbli, fost affarijiet oħra, 
għall-ħolqien ta' organizzazzjonijiet tal-
produtturi, inklużi l-kooperattivi tas-
sajd, il-produtturi fuq skala żgħira, l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' 
produzzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni, 
l-għajnuna għall-ħżin, il-kampanji ta' 
promozzjoni u komunikazzjoni, il-
promozzjoni ta' swieq ġodda, it-twettiq 
ta' studji dwar swieq, il-preservazzjoni 
u t-tisħiħ tal-Osservatorju Ewropew 
tas-Suq tal-Prodotti tas-Sajd u tal-
Akkwakultura (EUMOFA) u l-iżvilupp 
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u x-xandir ta' informazzjoni dwar is-suq.
––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti 
tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) 
Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 
28.12.2013, p. 1).

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti 
tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) 
Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 
28.12.2013, p. 1).
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