
AD\1169474MT.docx PE625.572v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għall-Baġits

2018/0210(COD)

23.11.2018

OPINJONI

tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għas-Sajd

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament 
(UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Eider Gardiazabal Rubial



PE625.572v02-00 2/21 AD\1169474MT.docx

MT

PA_Legam



AD\1169474MT.docx 3/21 PE625.572v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-objettiv ġenerali tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) huwa li 
jappoġġa l-objettivi tal-PKS, politika li l-UE għandha kompetenza esklussiva tagħha, li 
tkompli tiżviluppa l-Politika Marittima Integrata tal-UE u li tappoġġa l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni fil-qasam tal-governanza tal-oċeani, b'mod komplementari għall-
politika ta' koeżjoni u għall-PKS u politiki oħra tal-UE.

Matul is-snin 2021-2027, il-FEMS huwa kruċjali, u t-tisħiħ sostanzjali tas-settur tas-sajd, anke 
fir-rigward tal-pakkett finanzjarju tiegħu, huwa essenzjali.

Il-limitu massimu propost tal-QFP għall-FEMS, f'miljuni ta' EUR.

Il-QFP 2014-2020 UE-
27 bil-prezzijiet kostanti 
tal-2018

Il-QFP 2021-2027 bil-
prezzijiet kostanti tal-
2018

dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd

6.243 6.866

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Ifakkar li l-Parlament Ewropew 
adotta żewġ riżoluzzjonijiet, fl-
14 ta' Marzu u t-30 ta' Mejju 2018, dwar 
il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 
2021-2027;

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Jisħaq fuq l-importanza tal-
prinċipji orizzontali li għandhom jirfdu l-
QFP 2021-2027 u l-politiki tal-UE kollha 
relatati; il-Parlament afferma mill-ġdid, 
f'dan il-kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-
UE jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha li 
tkun minn ta' quddiem fl-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-NU, u ddeplora l-
fatt li l-proposti għall-QFP ma fihomx 
impenn ċar u viżibbli f'dak is-sens;

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1c (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1c. Jissottolinja l-pożizzjoni tiegħu li, 
wara l-Ftehim ta' Pariġi, l-infiq 
orizzontali relatat mal-klima għandu 
jiżdied b'mod sinifikanti meta mqabbel 
mal-QFP attwali u jilħaq 30 % mill-aktar 
fis possibbli u sa mhux aktar tard mill-
2027;

Emenda 4

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1d (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1d. Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-14 ta' Marzu 2018, il-Parlament 
Ewropew saħaq fuq l-importanza 
soċjoekonomika u ekoloġika tas-settur 
tas-sajd, l-ambjent marittimu u l-
'ekonomija blu' u l-kontribuzzjoni 
tagħhom għall-awtonomija tal-ikel 
sostenibbli tal-UE fis-sens li jiżguraw is-
sostenibbiltà tal-akkwakultura u s-sajd 
Ewropej u jtaffu l-impatt ambjentali; 
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barra minn dan, il-Parlament Ewropew 
talab li jinżamm il-livell tal-
approprjazzjonijiet finanzjarji ddedikati 
għas-settur tas-sajd, fl-ambitu tal-QFP 
attwali, u, jekk jinqalgħu bżonnijiet 
ġodda, li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet 
finanzjarji għall-affarijiet marittimi;

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-14 ta' Marzu u t-
30 ta' Mejju 2018, il-Parlament Ewropew, 
fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, saħaq 
fuq l-importanza tal-prinċipji orizzontali li 
jenħtieġ li jirfdu l-QFP 2021-2027 u l-
politiki kollha tal-UE relatati; Il-
Parlament afferma mill-ġdid, f'dan il-
kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-UE 
jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha li tkun 
minn ta' quddiem fl-implimentazzjoni tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) 
tan-NU, u ddeplora l-fatt li l-proposti 
għall-QFP ma fihomx impenn ċar u 
viżibbli f'dak is-sens; għalhekk, il-
Parlament talab l-integrazzjoni tal-SDGs 
fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE tal-
QFP li jmiss; Barra minn hekk, itenni li 
Unjoni aktar b'saħħitha u ambizzjuża 
tista' tinkiseb biss jekk tingħata mezzi 
finanzjarji aktar b'saħħithom; jappella, 
għaldaqstant, għal appoġġ kontinwu tal-
politiki eżistenti, partikolarment il-politiki 
tal-UE li ilhom stabbiliti u li huma 
minquxa fit-Trattati, jiġifieri l-politiki 
agrikoli u tas-sajd, u l-politika ta' 
koeżjoni, peress li jipprovdu benefiċċji 
tanġibbli għaċ-ċittadini tal-UE.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Barra minn hekk, fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Marzu u 
t-30 ta' Mejju 2018 dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, il-
Parlament Ewropew saħaq li l-
eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni hija 
essenzjali biex jiġu ssodisfati l-impenji tal-
UE lejn Ewropa inklużiva. Għaldaqstant 
talab li l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi u l-impenji għall-
ugwaljanza bejn is-sessi jiġu integrati fil-
politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE fil-
QFP li jmiss.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Apparti dan, fir-riżoluzzjonijiet 
tiegħu tal-14 ta' Marzu u t-
30 ta' Mejju 2018 dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, il-
Parlament Ewropew issottolinja li, wara l-
Ftehim ta' Pariġi, l-infiq orizzontali 
relatat mal-klima jenħtieġ li jiżdied b'mod 
sinifikanti meta mqabbel mal-QFP attwali 
u jilħaq 30 % mill-aktar fis possibbli u sa 
mhux aktar tard mill-2027.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi 
tal-implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jenħtieġ li jintagħżlu skont 
kemm jistgħu jilħqu l-prijoritajiet stabbiliti 
għall-azzjonijiet u jagħtu r-riżultati filwaqt 
li jitqiesu, b'mod partikolari, l-ispejjeż tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju ta' 
nonkonformità mistenni. Jenħtieġ li dan 
ikun jinkludi kunsiderazzjoni li jintużaw 
somom f'daqqa, rati fissi u spejjeż għal kull 
unità, kif ukoll finanzjament mingħajr 
rabta mal-ispejjeż, kif imsemmi fl-Artikolu 
125(1) tar-Regolament Nru [ir-Regolament 
dwar ir-regoli finanzjarji li japplikaw għall-
baġit ġenerali tal-Unjoni].

(7) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi 
tal-implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jenħtieġ li jintgħażlu skont 
kemm jistgħu jilħqu l-prijoritajiet stabbiliti 
għall-azzjonijiet u jagħtu r-riżultati filwaqt 
li jitqiesu, b'mod partikolari, l-ispejjeż tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju ta' 
nonkonformità. Jenħtieġ li dan ikun 
jinkludi kunsiderazzjoni li jintużaw somom 
f'daqqa, rati fissi u spejjeż għal kull unità, 
kif ukoll finanzjament mingħajr rabta mal-
ispejjeż, kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Nru [ir-Regolament dwar 
ir-regoli finanzjarji li japplikaw għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni].

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-prezzijiet attwali 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 

(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-prezzijiet attwali l-baġit tal-FEMS, 
huwa mistenni li jammonta għal 
EUR 6 866 943 600 bil-prezzijiet kostanti 
tal-2018 (jiġifieri EUR 7 739 176 524 bil-
prezzijiet attwali). Ir-riżorsi tal-FEMS 
jenħtieġ li jinqasmu bejn il-ġestjoni 
kondiviża, il-ġestjoni diretta u l-ġestjoni 
indiretta. EUR 5 939 794 375 bil-prezzijiet 
kostanti tal-2018 (jiġifieri, 
EUR 6 694 261 648 bil-prezzijiet attwali)
jenħtieġ li jkunu allokati għall-appoġġ 
b'ġestjoni kondiviża u EUR 927 149 225 
bil-prezzijiet kostanti tal-2018 (jiġifieri 
EUR 1 044 914 876 bil-prezzijiet attwali)
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-
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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.

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.

__________________ __________________

6 ĠU C […], […], p. […]. 6 ĠU C […], […], p. […].

Ġustifikazzjoni

It-tqassim fi ħdan il-pakkett finanzjarju tal-programm kif propost mill-Kumitat għall-Baġits 
huwa biss traduzzjoni aritmetika indikattiva li tirriżulta mill-modifika tal-pakkett ġenerali tal-
programm u ma jippreġudikax it-tqassim deċiż fil-kumitat ewlieni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jenħtieġ li l-FEMS ikun ibbażat fuq 
erba' prijoritajiet: it-trawwim tas-sajd 
sostenibbli u l-konservazzjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar; il-kontribut għas-
sigurtà tal-ikel fl-Unjoni permezz ta' swieq
u akkwakultura kompetittivi u sostenibbli; 
il-promozzjoni tat-tkabbir ta' ekonomija 
blu sostenibbli u t-trawwim ta' 
komunitajiet kostali li jiffjorixxu; it-tisħiħ 
tal-governanza tal-oċeani internazzjonali u 
b'hekk l-appoġġ ta' ibħra u oċeani sikuri, 
indaf u ġestiti b'mod sostenibbli. Dawk il-
prijoritajiet jenħtieġ li jiġu segwiti permezz 
tal-ġestjoni kondiviża, il-ġestjoni diretta u 
l-ġestjoni indiretta.

(10) Jenħtieġ li l-FEMS ikun ibbażat fuq 
erba' prijoritajiet: it-trawwim tas-sajd 
sostenibbli u l-konservazzjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar; il-kontribut għas-
sigurtà tal-ikel fl-Unjoni permezz tal-
kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
attivitajiet tas-sajd, l-akkwakultura u s-
swieq; il-promozzjoni tat-tkabbir ta' 
ekonomija blu sostenibbli u t-trawwim ta' 
komunitajiet kostali li jiffjorixxu inklużi l-
gżejjer u r-reġjuni ultraperiferiċi; it-tisħiħ 
tal-governanza tal-oċeani internazzjonali u 
b'hekk l-appoġġ ta' ibħra u oċeani sikuri, 
indaf u ġestiti b'mod sostenibbli. Dawk il-
prijoritajiet jenħtieġ li jiġu segwiti permezz 
tal-ġestjoni kondiviża, il-ġestjoni diretta u 
l-ġestjoni indiretta.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex jirrifletti l-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima bi qbil mal-
impenn tal-Unjoni li timplimenta l-Ftehim 
ta' Pariġi, u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, jenħtieġ 
li dan ir-Regolament jikkontribwixxi għall-
azzjonijiet klimatiċi ewlenin u jwassal biex 
tintlaħaq mira ġenerali ta' 25% tal-infiq tal-
baġit li jappoġġaw l-għanijiet klimatiċi. L-
azzjonijiet skont dan ir-Regolament huma 
mistennija li jikkontribwixxu 30% tal-
pakkett finanzjarju ġenerali tal-FEMS 
għall-għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet 
rilevanti se jiġu identifikati waqt it-tħejjija 
u l-implimentazzjoni tal-FEMS, u jiġu 
evalwati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi 
rilevanti ta' evalwazzjoni u ta' rieżami.

(13) Biex jirrifletti l-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima bi qbil mal-
impenn tal-Unjoni li timplimenta l-Ftehim 
ta' Pariġi, u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, jenħtieġ 
li dan ir-Regolament jikkontribwixxi għall-
azzjonijiet klimatiċi ewlenin u jwassal biex 
tintlaħaq mira ġenerali ta' mill-inqas 25% 
tal-infiq tal-baġit li jappoġġaw l-għanijiet 
klimatiċi matul il-perjodu tal-QFP 2021-
2027, u mira annwali ta' 30 % malajr 
kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-
2027. L-azzjonijiet skont dan ir-
Regolament huma mistennija li
jikkontribwixxu 35% tal-pakkett 
finanzjarju ġenerali tal-FEMS għall-
għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti 
se jiġu identifikati waqt it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-FEMS, u jiġu 
evalwati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi 
rilevanti ta' evalwazzjoni u ta' rieżami.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FEMS jikkontribwixxi 
għall-ksib tal-għanijiet ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li din il-kontribuzzjoni 
tiġi rintraċċata bl-użu tal-markaturi 
ambjentali tal-Unjoni u tiġi rrappurtata 
b'mod regolari fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u r-rapport annwali dwar 
il-prestazzjoni.

(14) Jenħtieġ li l-FEMS jikkontribwixxi 
għall-ksib tal-għanijiet ambjentali tal-
Unjoni b'kunsiderazzjoni dovuta tal-
koeżjoni soċjali. Jenħtieġ li din il-
kontribuzzjoni tiġi rintraċċata bl-użu tal-
markaturi ambjentali tal-Unjoni u tiġi 
rrappurtata b'mod regolari fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u r-rapport annwali dwar 
il-prestazzjoni.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-sajd huwa essenzjali għall-
għajxien u għall-patrimonju kulturali ta' 
bosta komunitajiet kostali fl-Unjoni, 
speċjalment f'dawk fejn is-sajjieda kostali 
ż-żgħar għandhom rwol importanti. Billi l-
età medja ta' ħafna komunitajiet ta' sajjieda 
hija ogħla minn 50 sena, it-tiġdid tal-
ġenerazzjonijiet u d-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet għadhom ta' sfida.

(18) Is-sajd huwa essenzjali għall-
għajxien u għall-patrimonju kulturali ta' 
bosta komunitajiet kostali, gżejjer u 
reġjuni ultraperiferiċi fl-Unjoni, 
speċjalment f'dawk fejn is-sajd kostali fuq 
skala żgħira u s-sajd qrib il-kosta
għandhom rwol importanti. Billi l-età 
medja ta' ħafna komunitajiet ta' sajjieda 
hija ogħla minn 50 sena, it-tiġdid tal-
ġenerazzjonijiet u d-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet għadhom ta' sfida.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Is-sajd u l-akkwakultura 
jikkontribwixxu għas-sigurtà alimentari u 
għan-nutrizzjoni. Iżda fil-preżent l-Unjoni 
timporta aktar minn 60% tal-prodotti tas-
sajd tagħha, u b'hekk tiddependi ħafna 
mill-pajjiżi terzi. Hemm l-isfida importanti 
li jiġi promoss il-konsum tal-proteina mill-
ħut prodott fl-Unjoni, waħda ta' standards 
ta' kwalità għolja, u li din tkun disponibbli 
għall-konsumaturi bi prezzijiet affordabbli.

(31) L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
identifikat bħala wieħed mis-17-il Għan 
ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG 2) il-fatt li 
jintemm il-ġuħ, tinkiseb is-sigurtà 
alimentari u li titjieb in-nutrizzjoni. L-
Unjoni hija impenjata bis-sħiħ lejn dak il-
għan u lejn l-implimentazzjoni tiegħu. 
F'dak il-kuntest, is-sajd u l-akkwakultura 
jikkontribwixxu għas-sigurtà alimentari u 
għan-nutrizzjoni. Iżda fil-preżent l-Unjoni 
timporta aktar minn 60% tal-prodotti tas-
sajd tagħha, u b'hekk tiddependi ħafna 
mill-pajjiżi terzi. Hemm l-isfida importanti 
li jiġi promoss il-konsum tal-proteina mill-
ħut prodott fl-Unjoni, waħda ta' standards 
ta' kwalità għolja, u li din tkun disponibbli 
għall-konsumaturi bi prezzijiet affordabbli.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Jenħtieġ li jkun possibbli li l-FEMS 
ikun jista' jappoġġa l-promozzjoni u l-
iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura, 
inkluża l-akkwakultura tal-ilma ħelu, għat-
trobbija ta' annimali u pjanti akkwatiċi biex 
jiġu prodotti l-ikel u materja prima oħra. 
F'xi Stati Membri għad hemm proċeduri 
amministrattivi kumplessi, bħal ostakli 
biex wieħed jikseb l-ispazju, u proċeduri 
peżanti biex jinkisbu l-liċenzji, li 
jagħmluha diffiċli għas-settur itejjeb l-idea 
pubblika tal-frott tal-baħar imrobbi, u biex 
jagħmlu aktar kompetittiv. Jenħtieġ li l-
appoġġ ikun konsistenti mal-pjanijiet 
strateġiċi pluriennali nazzjonali żviluppati 
abbażi tar-Regolament (UE) Nru 
1380/2013. B'mod partikolari jenħtieġ li 
jkunu eliġibbli, l-appoġġ għas-sostenibbiltà 
ambjentali, għall-investimenti li 
jiġġeneraw id-dħul, għall-innovazzjoni, 
għall-ksib ta' ħiliet professjonali, għat-titjib 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, miżuri ta' 
kumpens li jipprovdu servizzi ta' 
importanza kritika ta' ġestjoni tal-art u tan-
natura. Jenħtieġ li jkunu eliġibbli wkoll 
azzjonijiet tas-saħħa pubblika, skemi ta' 
assigurazzjoni tal-istokkijiet tal-
akkwakultura u azzjonijiet b'rabta mas-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali. 
Iżda fil-każ tal-investimenti li jiġġeneraw 
id-dħul, jenħtieġ li l-appoġġ jingħata biss 
permezz ta' strumenti finanzjarji u l-
InvestEU, li joffru aktar ingranaġġ fis-
swieq u għaldaqstant huma iżjed rilevanti 
mill-għotjiet biex jindirizzaw l-isfidi 
finanzjarji tas-settur.

(32) Jenħtieġ li jkun possibbli li l-FEMS 
ikun jista' jappoġġa l-promozzjoni u l-
iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura, 
inkluża l-akkwakultura tal-ilma ħelu u 
sistemi ta' konteniment magħluqa, għat-
trobbija ta' annimali u pjanti akkwatiċi biex 
jiġu prodotti l-ikel u materja prima oħra. 
F'xi Stati Membri għad hemm proċeduri 
amministrattivi kumplessi, bħal ostakli 
biex wieħed jikseb l-ispazju, u proċeduri 
peżanti biex jinkisbu l-liċenzji, li 
jagħmluha diffiċli għas-settur biex itejjeb l-
idea pubblika tal-frott tal-baħar imrobbi, u 
biex jagħmlu aktar kompetittiv. Jenħtieġ li 
l-appoġġ ikun konsistenti mal-pjanijiet 
strateġiċi pluriennali nazzjonali żviluppati 
abbażi tar-Regolament (UE) Nru 
1380/2013. B'mod partikolari jenħtieġ li 
jkunu eliġibbli, l-appoġġ għas-sostenibbiltà 
ambjentali, għall-investimenti li 
jiġġeneraw id-dħul, għall-innovazzjoni, 
għall-ksib ta' ħiliet professjonali, għat-titjib 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, miżuri ta' 
kumpens li jipprovdu servizzi ta' 
importanza kritika ta' ġestjoni tal-art u tan-
natura. Jenħtieġ li jkunu eliġibbli wkoll
azzjonijiet tas-saħħa pubblika, skemi ta' 
assigurazzjoni tal-istokkijiet tal-
akkwakultura u azzjonijiet b'rabta mas-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali. 
Iżda fil-każ tal-investimenti li jiġġeneraw 
id-dħul, jenħtieġ li l-appoġġ jingħata biss 
permezz ta' strumenti finanzjarji u l-
InvestEU, li joffru aktar ingranaġġ fis-
swieq u għaldaqstant huma iżjed rilevanti 
mill-għotjiet biex jindirizzaw l-isfidi 
finanzjarji tas-settur.

Emenda 16

Proposta għal regolament
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Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Il-ħolqien tal-impjiegi fir-reġjuni 
kostali jiddependi mill-iżvilupp tal-
ekonomija blu mmexxija lokalment li 
tagħti ħajja ġdida lin-nisġa soċjali ta' dawn
ir-reġjuni. Sal-2030, l-industriji u s-servizzi 
oċeaniċi x'aktarx li se jiksbu riżultati aqwa 
minn dawk tat-tkabbir tal-ekonomija 
dinjija u jagħtu kontribut importanti għall-
impjiegi u għat-tkabbir. Biex ikun 
sostenibbli, it-tkabbir blu jiddependi mill-
innovazzjoni u l-investiment f'negozji 
marittimi ġodda, u fil-bijoekonomija, 
fosthom mudelli tat-turiżmu sostenibbli, l-
enerġija rinnovabbli mill-oċeani, il-
kostruzzjoni innovattiva ta' bastimenti ta' 
livell għoli, u servizzi ġodda tal-portijiet li 
jistgħu joħolqu l-impjiegi u fl-istess ħin 
itejbu l-iżvilupp lokali. Filwaqt li l-
investiment pubbliku fl-ekonomija blu 
sostenibbli jenħtieġ li jkun settur ewlieni 
fil-baġit kollu tal-Unjoni, il-FEMS jenħtieġ 
li jkun ikkonċentrat speċifikament fuq il-
kundizzjonijiet li jgħinu l-iżvilupp tal-
ekonomija blu sostenibbli u fuq it-twarrib
tal-ostakli biex ikun iffaċilitat l-investiment 
u l-iżvilupp ta' swieq u teknoloġiji jew 
servizzi ġodda. L-appoġġ għall-iżvilupp 
tal-ekonomija blu sostenibbli jenħtieġ li 
jingħata permezz ta' ġestjoni kondiviża, 
diretta u indiretta.

(35) Il-ħolqien tal-impjiegi fir-reġjuni 
kostali jiddependi mill-iżvilupp tal-
ekonomija blu mmexxija lokalment li 
tagħti ħajja ġdida lin-nisġa soċjali ta' dawk
ir-reġjuni, inklużi l-gżejjer u r-reġjuni 
ultraperiferiċi. Sal-2030, l-industriji u s-
servizzi oċeaniċi x'aktarx li se jiksbu 
riżultati aqwa minn dawk tat-tkabbir tal-
ekonomija dinjija u jagħtu kontribut 
importanti għall-impjiegi u għat-tkabbir. 
Biex ikun sostenibbli, it-tkabbir blu 
jiddependi mill-innovazzjoni u l-
investiment f'negozji marittimi ġodda, u 
fil-bijoekonomija, fosthom mudelli tat-
turiżmu sostenibbli, l-enerġija rinnovabbli 
mill-oċeani, il-kostruzzjoni innovattiva ta' 
bastimenti ta' livell għoli, u servizzi ġodda 
tal-portijiet li jistgħu joħolqu l-impjiegi u 
fl-istess ħin itejbu l-iżvilupp lokali. Filwaqt 
li l-investiment pubbliku fl-ekonomija blu 
sostenibbli jenħtieġ li jkun settur ewlieni 
fil-baġit kollu tal-Unjoni, il-FEMS jenħtieġ 
li jkun ikkonċentrat speċifikament fuq il-
kundizzjonijiet li jgħinu l-iżvilupp tal-
ekonomija blu sostenibbli u fuq it-tneħħija
tal-ostakli biex ikun iffaċilitat l-investiment 
u l-iżvilupp ta' swieq u teknoloġiji jew 
servizzi ġodda. L-appoġġ għall-iżvilupp 
tal-ekonomija blu sostenibbli jenħtieġ li 
jingħata permezz ta' ġestjoni kondiviża, 
diretta u indiretta.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-iżvilupp ta' ekonomija blu 
sostenibbli jiddependi ħafna mill-isħubijiet 
bejn partijiet ikkonċernati lokali li 
jikkontribwixxu għall-ħajja tal-
komunitajiet u tal-ekonomiji kostali u 

(36) L-iżvilupp ta' ekonomija blu 
sostenibbli jiddependi ħafna mill-isħubijiet 
bejn partijiet ikkonċernati lokali li 
jikkontribwixxu għall-ħajja u s-
sostenibbiltà tal-popolazzjonijiet tal-
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interni. Jenħtieġ li l-FEMS jipprovdi l-
għodod li jippromwovu dawn is-sħubiji. 
Għal dan il-għan, jenħtieġ li jingħata 
appoġġ għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunitajiet (CLLD) b'ġestjoni kondiviża. 
Dak l-approċċ huwa mistenni li jagħti 
spinta lid-diversifikazzjoni ekonomika 
f'kuntesti lokali permezz tal-iżvilupp tas-
sajd kostali u intern, tal-akkwakultura u ta' 
ekonomija blu sostenibbli. L-istrateġiji 
CLLD jenħtieġ li jiżguraw li l-komunitajiet 
lokali jisfruttaw aħjar u jibbenefikaw mill-
opportunitajiet li toffri l-ekonomija blu 
sostenibbli billi jsaħħu r-riżorsi ambjentali, 
kulturali, soċjali u umani u jiksbu l-
vantaġġi minnhom. Għalhekk, kull sħubija 
lokali jenħtieġ li tirrifletti l-fokus ewlieni 
tal-istrateġija tagħha billi tiżgura l-
involviment bilanċjat u r-rappreżentanza 
mill-partijiet ikkonċernati kollha tal-
ekonomija blu lokali sostenibbli.

komunitajiet u tal-ekonomiji kostali, tal-
gżejjer u interni. Jenħtieġ li l-FEMS 
jipprovdi l-għodod li jippromwovu dawn 
is-sħubiji. Għal dan il-għan, jenħtieġ li 
jingħata appoġġ għall-iżvilupp lokali 
mmexxi mill-komunitajiet (CLLD) 
b'ġestjoni kondiviża. Dak l-approċċ huwa 
mistenni li jagħti spinta lid-
diversifikazzjoni ekonomika f'kuntesti 
lokali permezz tal-iżvilupp tas-sajd kostali 
u intern, tal-akkwakultura u ta' ekonomija 
blu sostenibbli. L-istrateġiji CLLD jenħtieġ 
li jiżguraw li l-komunitajiet lokali 
jisfruttaw aħjar u jibbenefikaw mill-
opportunitajiet li toffri l-ekonomija blu 
sostenibbli billi jsaħħu r-riżorsi ambjentali, 
kulturali, soċjali u umani u jiksbu l-
vantaġġi minnhom. Għalhekk, kull sħubija 
lokali jenħtieġ li tirrifletti l-fokus ewlieni 
tal-istrateġija tagħha billi tiżgura l-
involviment bilanċjat u r-rappreżentanza 
mill-partijiet ikkonċernati kollha tal-
ekonomija blu lokali sostenibbli.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) B'ġestjoni diretta u indiretta, 
jenħtieġ li l-FEMS jiffoka fuq il-
kundizzjonijiet abilitanti għal ekonomija 
blu sostenibbli permezz tal-promozzjoni 
tal-governanza u l-ġestjoni integrati tal-
politika marittima, permezz tat-titjib tat-
trasferiment u l-użu tar-riċerka, l-
innovazzjoni u t-teknoloġija fl-ekonomija 
blu sostenibbli, permezz tat-titjib tal-ħiliet 
marittimi, tal-litteriżmu fl-oċeani u tat-
tpartit tad-data soċjoekonomika dwar l-
ekonomija blu sostenibbli, permezz tal-
promozzjoni ta' ekonomija blu sostenibbli 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima u b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, u 
permezz tal-iżvilupp ta' riżerva ta' proġetti 
u ta' strumenti finanzjarji innovattivi. 

(38) B'ġestjoni diretta u indiretta, 
jenħtieġ li l-FEMS jiffoka fuq il-
kundizzjonijiet abilitanti għal ekonomija 
blu sostenibbli permezz tal-promozzjoni 
tal-governanza u l-ġestjoni integrati tal-
politika marittima, permezz tat-titjib tat-
trasferiment u l-użu tar-riċerka, l-
innovazzjoni u t-teknoloġija fl-ekonomija 
blu sostenibbli, permezz tat-titjib tal-ħiliet 
marittimi, tal-litteriżmu fl-oċeani u tat-
tpartit tad-data soċjoekonomika dwar l-
ekonomija blu sostenibbli, permezz tal-
promozzjoni ta' ekonomija blu sostenibbli 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima u b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, u 
permezz tal-iżvilupp ta' riżerva ta' proġetti 
u ta' strumenti finanzjarji innovattivi. 
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Jenħtieġ li jitqiesu s-sitwazzjonijiet 
speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi rigward 
l-oqsma msemmijin hawn fuq.

Jenħtieġ li jitqiesu s-sitwazzjonijiet 
speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi u l-
gżejjer li jaqgħu taħt l-Artikolu 174 
TFUE rigward l-oqsma msemmijin hawn 
fuq.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
identifikat bħala wieħed mis-17-il Għan 
ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG 5) il-fatt li 
tinkiseb ugwaljanza bejn is-sessi u li 
tissaħħaħ il-pożizzjoni tan-nisa u l-bniet. 
L-Unjoni hija impenjata bis-sħiħ lejn dak 
l-għan u lejn l-implimentazzjoni tiegħu. 
F'dak il-kuntest, l-eliminazzjoni tad-
diskriminazzjoni hija essenzjali biex jiġu 
ssodisfati l-impenji tal-UE lejn Ewropa 
inklużiva. Għaldaqstant, l-impenji għall-
integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi u l-ugwaljanza 
bejn is-sessi jenħtieġ li jiġu inklużi fil-
politiki kollha tal-UE, inkluż f'dan ir-
Regolament.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) B'ġestjoni kondiviża, kull Stat 
Membru jenħtieġ li jħejji programm 
wieħed li jrid jiġi approvati mill-
Kummissjoni. Fil-kuntest tar-
reġjonalizzazzjoni, u biex l-Istati Membri 
jitħeġġew isegwu metodu aktar strateġiku 
meta jkunu qegħdin iħejju l-programmi, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa analiżi 

(43) B'ġestjoni kondiviża, kull Stat 
Membru jenħtieġ li jħejji programm 
wieħed li jrid jiġi approvat mill-
Kummissjoni. Fil-kuntest tar-
reġjonalizzazzjoni, u biex l-Istati Membri 
jitħeġġew isegwu metodu aktar strateġiku 
meta jkunu qegħdin iħejju l-programmi, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa analiżi 



AD\1169474MT.docx 15/21 PE625.572v02-00

MT

ta' kull baċir tal-baħar li tindika l-elementi 
tajbin u d-dgħufijiet komuni mill-
perspettiva tal-ksib tal-għanijiet tal-PKS. 
Dik l-analiżi tkun tgħin kemm lill-Istati 
Membri, kif ukoll lill-Kummissjoni biex 
jinnegozjaw kull programm filwaqt li 
jitqiesu l-isfidi u l-bżonnijiet reġjonali. 
Meta tkun qed tivvaluta l-programmi, il-
Kummissjoni trid tqis l-isfidi ambjentali u 
soċjoekonomiċi tal-PKS, il-prestazzjoni 
soċjoekonomika tal-ekonomija blu 
sostenibbli, l-isfidi fil-livell tal-baċiri tal-
baħar, il-konservazzjoni u r-restawr tal-
ekosistemi marini, it-tnaqqis tal-iskart fil-
baħar u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
l-addattament għalih.

ta' kull baċir tal-baħar li tindika l-elementi 
tajbin u d-dgħufijiet komuni mill-
perspettiva tal-ksib tal-għanijiet tal-PKS. 
Dik l-analiżi jenħtieġ li tgħin kemm lill-
Istati Membri, kif ukoll lill-Kummissjoni 
biex jinnegozjaw kull programm filwaqt li 
jitqiesu l-isfidi u l-bżonnijiet reġjonali. 
Meta tkun qed tivvaluta l-programmi, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tqis l-isfidi 
ambjentali u soċjoekonomiċi tal-PKS, il-
prestazzjoni soċjoekonomika tal-ekonomija 
blu sostenibbli, partikolarment fir-rigward 
tas-sajd kostali fuq skala żgħira, l-isfidi 
fil-livell tal-baċiri tal-baħar, il-
konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi 
marini, it-tnaqqis tal-iskart fil-baħar u l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-FEMS għall-perjodu 
mill-2021 sal-2027 għandu jkun ta' 
EUR 6 140 000 000 bil-prezzijiet attwali.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-FEMS għall-perjodu 
mill-2021 sal-2027 għandu jkun ta' 
EUR 6 866 943 600 bil-prezzijiet kostanti 
tal-2018 (jiġifieri EUR 7 739 176 524 bil-
prezzijiet attwali).

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti tal-pakkett finanzjarju taħt 
ġestjoni kondiviża kif speċifikat fit-Titolu 
II għandha tkun ta' EUR 5 311 000 000 bi
prezzijiet tal-lum skont it-tqassim annwali 

1. Il-parti tal-pakkett finanzjarju taħt 
ġestjoni kondiviża kif speċifikat fit-Titolu 
II għandha tkun ta' EUR 5 939 794 375 bil-
prezzijiet kostanti tal-2018 (jiġifieri, 
EUR 6 694 261 648 bil-prezzijiet attwali)
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stabbilit fl-Anness V. skont it-tqassim annwali stabbilit fl-Anness 
V.

Ġustifikazzjoni

It-tqassim fi ħdan il-pakkett finanzjarju tal-programm kif propost mill-Kumitat għall-Baġits 
huwa biss traduzzjoni aritmetika indikattiva li tirriżulta mill-modifika tal-pakkett ġenerali tal-
programm u ma jippreġudikax it-tqassim deċiż fil-kumitat ewlieni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 102 000 000 għall-Azores u l-
Madejra;

(a) EUR 114 076 262 bil-prezzijiet 
kostanti tal-2018 (jiġifieri, 
EUR 128 566 125 bil-prezzijiet attwali)
għall-Azores u l-Madejra;

Ġustifikazzjoni

It-tqassim fi ħdan il-pakkett finanzjarju tal-programm kif propost mill-Kumitat għall-Baġits 
huwa biss traduzzjoni aritmetika indikattiva li tirriżulta mill-modifika tal-pakkett ġenerali tal-
programm u ma jippreġudikax it-tqassim deċiż fil-kumitat ewlieni.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 82 000 000 għall-Gżejjer 
Kanarji;

(b) EUR 91 708 367 bil-prezzijiet 
kostanti tal-2018 (jiġifieri, 
EUR 103 357 081 bil-prezzijiet attwali)
għall-Gżejjer Kanarji;

Ġustifikazzjoni

It-tqassim fi ħdan il-pakkett finanzjarju tal-programm kif propost mill-Kumitat għall-Baġits 
huwa biss traduzzjoni aritmetika indikattiva li tirriżulta mill-modifika tal-pakkett ġenerali tal-
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programm u ma jippreġudikax it-tqassim deċiż fil-kumitat ewlieni.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 131 000 000 għal 
Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, 
Martinique, Mayotte, Réunion u Saint-
Martin.

(c) EUR 146 509 709 bil-prezzijiet 
kostanti tal-2018 (jiġifieri, 
EUR 165 119 239 bil-prezzijiet attwali)
għal Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, 
Martinique, Mayotte, Réunion u Saint-
Martin.

Ġustifikazzjoni

It-tqassim fi ħdan il-pakkett finanzjarju tal-programm kif propost mill-Kumitat għall-Baġits 
huwa biss traduzzjoni aritmetika indikattiva li tirriżulta mill-modifika tal-pakkett ġenerali tal-
programm u ma jippreġudikax it-tqassim deċiż fil-kumitat ewlieni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti tal-pakkett finanzjarju taħt 
ġestjoni diretta u ġestjoni indiretta, kif 
speċifikat fit-Titolu III għandha tkun ta' 
EUR 829 000 000 bil-prezzijiet tal-lum.

1. Il-parti tal-pakkett finanzjarju taħt 
ġestjoni diretta u ġestjoni indiretta, kif 
speċifikat fit-Titolu III għandha tkun ta' 
EUR 927 149 225 bil-prezzijiet kostanti 
tal-2018 (EUR 1 044 914 876 bil-prezzijiet 
attwali).

Ġustifikazzjoni

It-tqassim fi ħdan il-pakkett finanzjarju tal-programm kif propost mill-Kumitat għall-Baġits 
huwa biss traduzzjoni aritmetika indikattiva li tirriżulta mill-modifika tal-pakkett ġenerali tal-
programm u ma jippreġudikax it-tqassim deċiż fil-kumitat ewlieni.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumpens għall-ispejjeż addizzjonali fir-
reġjuni ultraperiferiċi għall-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura

Kumpens għall-ispejjeż addizzjonali fir-
reġjuni ultraperiferiċi u s-sajd kostali fuq 
skala żgħira bbażat fuq gżejjer li jaqgħu 
taħt l-Artikolu 174 TFUE għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista' jappoġġa l-kumpens 
ta' spejjeż addizzjonali mġarrba mill-
benefiċjarji fl-oqsma tas-sajd, tal-farming, 
tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni 
ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura 
mir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-
Artikolu 6(2).

1. Il-FEMS jista' jappoġġa l-kumpens 
ta' spejjeż addizzjonali mġarrba mill-
benefiċjarji fl-oqsma tas-sajd, tal-farming, 
tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni 
ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura 
mir-reġjuni ultraperiferiċi u s-sajd kostali 
fuq skala żgħira bbażat fuq gżejjer li 
jaqgħu taħt l-Artikolu 174 TFUE 
msemmija fl-Artikolu 6(2).

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista' jappoġġa azzjonijiet 
għall-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità u tal-ekosistemi tal-baħar u 
tal-kosta, anki fl-ilmijiet interni.

1. Il-FEMS jista' jappoġġa azzjonijiet 
għall-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità u tal-ekosistemi tal-baħar u 
tal-kosta, anki fl-ilmijiet interni. Għal 
dawn il-finijiet il-kooperazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea u l-programmi 
satellita Ewropej għandhom jitrawmu 
biex tinġabar iżjed data dwar is-
sitwazzjoni tat-tniġġis marittimu u 
speċjalment l-iskart tal-plastik fl-ilmijiet.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) investimenti fl-analiżi u l-
osservazzjoni tat-tniġġis tal-baħar, 
speċjalment mill-plastik, biex tiżdied data 
dwar is-sitwazzjoni;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) żieda fl-għarfien dwar l-iskart tal-
plastik fil-baħar u l-konċentrazzjonijiet 
tiegħu.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tal-kooperazzjoni u l-iżvilupp ta' 
riċerka u data oċeaniċi internazzjonali.

(f) tal-kooperazzjoni u l-iżvilupp ta' 
riċerka u data oċeaniċi internazzjonali, 
notevolment dwar l-iskart tal-plastik fil-
baħar, miksuba permezz ta' sensuri xierqa 
fuq satelliti, partikolarment mill-
komponent Copernicus tal-programm 
Spazjali tal-UE, inġenji tal-ajru awtonomi 
u sistemi ta' osservazzjoni in-situ, kapaċi 
li jimmonitorjaw oġġetti ikbar ta' skart 
f'wiċċ l-ilma kif ukoll konċentrazzjonijiet 
ta' oġġetti iżgħar.
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