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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fit-12 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta leġiżlattiva l-ġdida dwar il-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) għall-perjodu 2021-2027. Il-
FEMS għandu l-għan li jimmira l-finanzjament mill-baġit tal-Unjoni biex jappoġġa lill-
Politika Komuni tas-Sajd (PKS), il-politika marittima tal-Unjoni (PMI) u l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni fil-qasam tal-governanza tal-oċeani, b'mod partikolari fil-kuntest 
tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli. 

Bħala r-Rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel, napprezza l-komunikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni peress li pprovdiet bażi 
inizjali tajba li fuqha aħna l-koleġiżlaturi se nkunu nistgħu naħdmu u idealment biex jintlaħaq 
ftehim. B'mod partikolari, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għat-tisħiħ tal-impatt 
ambjentali tal-FEMS, b'enfasi fuq il-ħarsien tal-ekosistemi tal-baħar u b'kontribut mistenni ta' 
30 % mill-baġit tagħha għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, 
f'konformità mal-impenji miftiehma fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi.

Nemmen ukoll li l-FEMS il-ġdid se jkun aktar effikaċi u effiċjenti, permezz tas-
simplifikazzjoni, is-sussidjarjetà, l-allinjament ma' fondi oħra u l-immirar aħjar tal-appoġġ 
għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd.

Is-sajd u l-akkwakultura jikkontribwixxu għas-sigurtà alimentari u għan-nutrizzjoni. 
Madankollu, l-Unjoni bħalissa timporta aktar minn 60 % tal-prodotti tas-sajd li hija tikkonsma 
u għalhekk tiddependi ħafna minn pajjiżi terzi. L-ikbar sfida hija li jiġi inkoraġġit il-konsum 
tal-ħut minn fi ħdan l-Unjoni, permezz ta' standards ta' kwalità għolja u bi prezzijiet 
affordabbli. F'dan ir-rigward, jeħtieġ li l-akkwakultura tgħolli l-profil tagħha fis-settur u żżid 
il-massa kritika tagħha: il-ħut mill-akkwakultura bħalissa jirrappreżenta biss 20 % tal-prodotti 
tal-ħut ikkummerċjati fl-UE. 

Minkejja dan, nemmen li huwa importanti li r-rapport jiġi kkomplementat b'għadd ta' emendi 
li jadattawh u jagħmluh aktar flessibbli biex tiġi evitata ħsara eċċessiva lill-flotta tas-sajd, 
meta titqies id-diversità tagħha madwar l-Unjoni. 

Qist li hu importanti li jiġi inkluż l-element tal-"koġestjoni", li huwa mekkaniżmu għall-
organizzazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd professjonali, tas-sajd rikreattiv u tal-akkwakultura, li 
fih il-gvernijiet jaqsmu l-awtorità tagħhom mal-komunità lokali tal-utenti, u kull parti jkollha 
responsabbiltajiet u drittijiet speċifiċi b'rabta mal-informazzjoni u t-teħid ta' deċiżjonijiet dwar 
il-ġestjoni tal-attività. Għaliex ma rridux ninsew li l-iktar partijiet interessati għall-garanzija 
tal-postijiet tas-sajd u l-istokkijiet ta' ħut huma s-sajjieda nfushom, peress li mingħajr ħut ma 
hemm l-ebda attività, u mingħajr attività ma hemm l-ebda impjieg. Għal din ir-raġuni, bl-
emendi ppreżentati, jien fittixt li nissalvagwardja l-iktar bilanċ possibbli bejn is-sostenibbiltà 
ambjentali, dik ekonomika u dik soċjali. 

Fl-aħħar nett, nemmen li s-simplifikazzjoni u l-kjarifika lill-Istati Membri tal-attivitajiet li 
jistgħu jitwettqu taħt l-umbrella tal-FEMS se jiffaċilitaw il-ġestjoni, inaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi, u fl-aħħar mill-aħħar se jgħinu lis-settur tas-sajd marittimu tal-Unjoni, filwaqt 
li fl-istess ħin se jaċċeleraw l-ilħiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

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 
sħiħa u f'waqtha tal-Politika Komuni tas-
Sajd (il-PKS), id-Direttiva Kwadru dwar l-
Istrateġija Marina (l-MSFD), il-politika 
marittima tal-Unjoni u l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni fil-qasam tal-
governanza tal-oċeani. Dan il-
finanzjament, flimkien ma' politiki tas-
sajd responsabbli, huwa wieħed mill-mezzi 
ewlenin li jiffaċilitaw is-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 li 
tiżviluppa fil-limiti ekoloġiċi, u biex l-
ibħra u l-oċeani jkunu f'saħħithom, sikuri, 
nodfa u ġestiti b'mod sostenibbli.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-

(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-
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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.

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.

Emenda 3

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 
l-infurzar u għall-ġbir u l-ipproċessar tad-
data kemm għall-ġestjoni tas-sajd kif ukoll 

(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 pluriennali 
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 
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għall-finijiet xjentifiċi, filwaqt li l-ammonti 
għall-waqfien permanenti u għall-waqfien 
straordinarju mill-attivitajiet tas-sajd 
jenħtieġ li jkunu limitati.

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. […].

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Is-settur marittimu Ewropew 
jimpjega aktar minn ħames miljun ruħ u 
jiġġenera kważi EUR 500 biljun fis-sena, 
b'potenzjal li joħloq ħafna aktar impjiegi. 
L-output tal-ekonomija globali mill-oċeani 
attwalment huwa stmat EUR 1,3 triljuni, u 
dan jaf jiżdied aktar mid-doppju sal-2030. 
Il-ħtieġa li jintlaħqu l-miri tal-emissjonijiet 
tad-diossidu tal-karbonju, li tiżdied l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u li titnaqqas l-
impronta ambjentali tal-ekonomija blu 
mexxiet l-impenn lejn l-innovazzjoni 
f'setturi oħrajn, bħal dak tat-tagħmir 
marittimu, tal-bini tal-bastimenti, tal-
osservazzjoni tal-oċeani, tat-tħammil, tal-
protezzjoni tal-kosta, u tal-bini marittimu. 
L-investiment fl-ekonomija marittima ġie 
ffinanzjat bil-fondi strutturali tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (il-FEŻR) u l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd (il-FEMS). Jenħtieġ li jintużaw 
għodod ġodda tal-investiment, bħall-
InvestEU biex jintlaħaq il-potenzjal tat-
tkabbir tas-settur.

(9) Is-settur marittimu Ewropew 
jimpjega aktar minn ħames miljun ruħ u 
jiġġenera kważi EUR 500 biljun fis-sena, 
b'potenzjal li joħloq ħafna aktar impjiegi, 
għalkemm jenħtieġ li l-istokkijiet tal-
ispeċijiet tal-ħut ikomplu jiġu 
mmonitorjati u jiġi evitat is-sajd eċċessiv 
permezz ta' miżuri xierqa. L-output tal-
ekonomija globali mill-oċeani attwalment 
huwa stmat EUR 1,3 triljuni, u dan jaf 
jiżdied aktar mid-doppju sal-2030. Il-ħtieġa 
li jintlaħqu l-miri tal-emissjonijiet tad-
diossidu tal-karbonju, li tiżdied l-effiċjenza 
fl-użu tar-riżorsi u li titnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-ekonomija blu mexxiet l-
impenn lejn l-innovazzjoni f'setturi oħrajn, 
bħal dak tat-tagħmir marittimu, tal-bini tal-
bastimenti, tal-osservazzjoni tal-oċeani, tat-
tħammil, tal-protezzjoni tal-kosta, u tal-
bini marittimu. L-investiment fl-ekonomija 
marittima ġie ffinanzjat bil-fondi strutturali 
tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (il-
FEŻR) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd (il-FEMS). Jenħtieġ li 
jintużaw għodod ġodda tal-investiment, 
bħall-InvestEU biex jintlaħaq il-potenzjal 
tat-tkabbir tas-settur.

Emenda 5

Proposta għal regolament
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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 li huma konformi bis-
sħiħ mal-għanijiet tal-PKS: 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 ta' ekonomija 
blu sostenibbli li tiżviluppa fil-limiti 
ekoloġiċi u trawwem 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.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEMS wara l-2020 jenħtieġ li 
jkun ibbażat fuq arkitettura ssimplifikata 
mingħajr ma jiġu predefiniti miżuri u 
regoli tal-eliġibbiltà ddettaljati b'mod wisq 
preskrittiv. Minflok ma jsir hekk, jenħtieġ 
li jkunu deskritti oqsma ġenerali ta' appoġġ 
skont kull prijorità. Għaldaqstant, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jfasslu l-programmi
tagħhom fejn jindikaw l-aħjar mezzi biex 
jintlaħqu l-prijoritajiet. Għadd ta' miżuri 
diversi identifikati fil-programmi mill-Istati 
Membri jaf jiġu appoġġati skont ir-regoli 
stabbiliti f'dan ir-Regolament u fir-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni], dment li 
jkunu koperti mill-oqsma tal-appoġġ 
identifikati f'dan ir-Regolament. 
Madankollu, jenħtieġ li tiġi stabbilita lista 
ta' operazzjonijiet li mhumiex eliġibbli biex 

(11) Il-FEMS wara l-2020 jenħtieġ li 
jkun ibbażat fuq arkitettura ssimplifikata 
mingħajr ma jiġu predefiniti miżuri u 
regoli tal-eliġibbiltà ddettaljati b'mod wisq 
preskrittiv. Minflok ma jsir hekk, jenħtieġ 
li jkunu deskritti oqsma ġenerali ta' appoġġ 
skont kull prijorità. Għaldaqstant, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jfasslu l-programmi 
tagħhom fejn jindikaw l-aħjar mezzi biex 
jintlaħqu l-prijoritajiet. Għadd ta' miżuri 
diversi identifikati fil-programmi mill-Istati 
Membri jaf jiġu appoġġati skont ir-regoli 
stabbiliti f'dan ir-Regolament u fir-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni], dment li 
jkunu koperti mill-oqsma tal-appoġġ 
identifikati f'dan ir-Regolament. 
Madankollu, jenħtieġ li tiġi stabbilita lista 
ta' operazzjonijiet li mhumiex eliġibbli biex 
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jiġu evitati impatti detrimentali għall-
konservazzjoni tas-sajd, pereżempju 
projbizzjoni ġenerali ta' investimenti li 
jżidu l-kapaċità tas-sajd. Barra minn hekk, 
l-investimenti u l-kumpensi għall-flotta tas-
sajd jenħtieġ li jkunu strettament 
ikkundizzjonati mill-konsistenza mal-
għanijiet ta' konservazzjoni tal-PKS.

jiġu evitati impatti detrimentali għall-
konservazzjoni tas-sajd u għad-
degradazzjoni tal-ekosistemi, pereżempju 
projbizzjoni ġenerali ta' investimenti li 
jżidu l-kapaċità tas-sajd. Barra minn hekk, 
l-investimenti u l-kumpensi għall-flotta tas-
sajd jenħtieġ li jkunu strettament 
ikkundizzjonati mill-konsistenza mal-
għanijiet ta' konservazzjoni tal-PKS.

Emenda 7

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' 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, inklużi l-proġetti li għandhom l-
għan li jipproteġu u jirrestawraw il-
qigħan tal-algi u l-artijiet kostali 
mistagħdra li huma bjar tal-karbonju 
ewlenin, 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.

Ġustifikazzjoni

L-aħħar rapport tal-IPCC jenfasizza li ma għandux jitqies biss it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tad-diossidu tal-karbonju, iżda anke l-eliminazzjoni tad-diossidu tal-karbonju mill-atmosfera.

Emenda 8
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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, fi ħdan il-qafas tal-PKS u d-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a. 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.

_________________

1a Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 
2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-
Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-
Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, 
p. 19)

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skont l-Artikolu 42 tar-Regolament 
(UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ("ir-Regolament tal-
PKS")7 , għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
fil-kuntest tal-FEMS jenħtieġ li tkun 
ikkundizzjonata mill-konformità mar-
regoli tal-PKS. L-applikazzjonijiet 
mingħand benefiċjarji li ma 
jikkonformawx mar-regoli tal-PKS 
applikabbli jenħtieġ li ma jintlaqgħux.

(15) Skont l-Artikolu 42 tar-Regolament 
(UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ("ir-Regolament tal-
PKS")7, għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
fil-kuntest tal-FEMS jenħtieġ li tkun 
ikkundizzjonata mill-konformità sħiħa 
mar-regoli tal-PKS u mal-liġi ambjentali 
tal-UE rilevanti. L-għajnuna finanzjarja 
tal-Unjoni jenħtieġ li tingħata biss lil 
dawk l-operaturi u Stati Membri li 
jikkonformaw bis-sħiħ mal-obbligi legali 
rilevanti tagħhom. L-applikazzjonijiet 
mingħand benefiċjarji li ma 
jikkonformawx mar-regoli tal-PKS 
applikabbli jenħtieġ li ma jintlaqgħux.
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_________________ _________________

7 Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni 
tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 
1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 
639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 
22).

7 Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni 
tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 
1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 
639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 
22).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex jiġu indirizzati l-
kundizzjonijiet speċifiċi tal-PKS 
imsemmija fir-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013, u biex jgħin biex jiġu 
rispettati r-regoli tal-PKS, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet addizzjonali 
mar-regoli dwar l-interruzzjoni, is-
sospensjoni u l-korrezzjonijet finanzjarji 
kif stabbilit fir-Regolament (UE) Nru [ir-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni]. Meta Stat 
Membru jew benefiċjarju ma jkunx 
ikkonforma mal-obbligi tiegħu skont il-
PKS, jew meta l-Kummissjoni jkollha l-
provi li jissuġġerixxu nuqqas ta' 
konformità, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun 
tista' tinterrompi l-iskadenzi tal-pagamenti 
bħala miżura ta' prekawzjoni. Barra mill-
possibbiltà li tiġi interrotta l-iskadenza tal-
pagamenti, u biex jiġi evitat ir-riskju li 
jitħallas infiq mhux eliġibbli, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tkun tista' tissospendi l-
pagamenti u timponi l-korrezzjonijiet 
finanzjarji f'każijiet serji ta' ksur tar-regoli 
tal-PKS minn xi Stat Membru.

(16) Biex jiġu indirizzati l-
kundizzjonijiet speċifiċi tal-PKS 
imsemmija fir-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013, u biex jgħin biex jiġu 
rispettati bis-sħiħ ir-regoli tal-PKS, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
addizzjonali mar-regoli dwar l-
interruzzjoni, is-sospensjoni u l-
korrezzjonijet finanzjarji kif stabbilit fir-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni]. 
Meta Stat Membru jew benefiċjarju ma 
jkunx ikkonforma mal-obbligi tiegħu skont 
il-PKS, jew meta l-Kummissjoni jkollha l-
provi li jissuġġerixxu nuqqas ta' 
konformità, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun 
tista' tinterrompi l-iskadenzi tal-pagamenti 
bħala miżura ta' prekawzjoni. Barra mill-
possibbiltà li tiġi interrotta l-iskadenza tal-
pagamenti, u biex jiġi evitat ir-riskju li 
jitħallas infiq mhux eliġibbli, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tkun tista' tissospendi l-
pagamenti u timponi l-korrezzjonijiet 
finanzjarji f'każijiet serji ta' ksur tar-regoli 
tal-PKS minn xi Stat Membru.

Emenda 11
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) F'dawn l-aħħar snin, permezz tal-
PKS sar ħafna progress biex l-istokkijiet 
tal-ħut inġabu lura f'livelli tajbin, biex 
tinżied il-profitabbiltà tal-industrija tas-sajd 
tal-Unjoni, u biex jiġu kkonservati l-
ekosistemi marini. Madankollu, għad fadal 
sfidi sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet 
soċjoekonomiċi u ambjentali tal-PKS. 
Dawn jeħtieġu li jitkompla l-appoġġ wara 
l-2020, speċjalment fil-baċiri tal-baħar, 
fejn il-progress sar aktar bil-mod.

(17) F'dawn l-aħħar snin, permezz tal-
PKS ittieħdu passi biex l-istokkijiet tal-ħut 
inġabu lura f'livelli tajbin, biex tinżied il-
profitabbiltà tal-industrija tas-sajd tal-
Unjoni, u biex jiġu kkonservati l-
ekosistemi marini. Madankollu, għad fadal 
sfidi sostanzjali biex jintlaħqu bis-sħiħ l-
għanijiet soċjoekonomiċi u ambjentali tal-
PKS, inkluż l-obbligu legali biex il-
popolazzjonijiet kollha tal-istokkijiet tal-
ħut li huma kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli jiġu restawrati u 
jinżammu 'l fuq mil-livelli tal-bijomassa. 
Dawn jeħtieġu li jitkompla l-appoġġ wara 
l-2020, speċjalment fil-baċiri tal-baħar, 
fejn il-progress sar aktar bil-mod.

Emenda 12

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 u tal-gżejjer 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.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-implimentazzjoni ta' 
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mekkaniżmi ta' koġestjoni fl-attività tas-
sajd professjonali u rikreattiv u fl-
akkwakultura, bil-parteċipazzjoni diretta 
tal-partijiet ikkonċernati involuti, bħalma 
huma l-amministrazzjoni, is-settur tas-
sajd u tal-akkwakultura, il-komunità 
xjentifika, u s-soċjetà ċivili, li tibbaża l-
funzjonalità tagħha fuq distribuzzjoni 
ekwa tar-responsabbiltajiet fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, u fuq il-ġestjoni adattiva 
msejsa fuq l-għarfien, l-informazzjoni u l-
immedjatezza, tiffavorixxi l-ilħiq tal-
objettivi tal-PKS. Il-FEMS jenħtieġ li 
jappoġġa l-implimentazzjoni ta' dawk il-
mekkaniżmi fil-livell lokali.

Ġustifikazzjoni

Il-mudell tal-koġestjoni jiżviluppa l-potenzjal massimu tiegħu fil-qafas ta' ġestjoni 
bijoekonomika li tirrispetta l-ekosistemi u l-approċċ ta' prekawzjoni. Dan il-mudell għandu 
jipprovdi l-għodod li jippermettu tweġiba fil-ħin reali għar-realtajiet li jinbidlu li jeżistu fil-
ġestjoni adattiva.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FEMS jimmira li 
jilħaq l-għanijiet ambjentali, ekonomiċi, 
soċjali u tal-impjiegi tal-PKS, kif iddefinit 
fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013. Dan l-appoġġ jenħtieġ li 
jiżgura li l-attivitajiet tas-sajd ikunu 
ambjentalment sostenibbli fit-tul u jkunu 
ġestiti b'mod li jkun konsistenti mal-
għanijiet li jinkisbu l-benefiċċji ekonomiċi, 
soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxi 
lejn id-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel.

(19) Jenħtieġ li l-FEMS jikkontribwixxi 
għall-ilħiq tal-għanijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi tal-PKS, 
kif iddefinit fl-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru 1380/2013. Dan l-appoġġ 
jenħtieġ li jiżgura li l-attivitajiet tas-sajd 
ikunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u 
jkunu ġestiti b'mod li jkun konsistenti mal-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 2(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1380/2013, li
għandhom jikkontribwixxu biex jinkisbu 
l-benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-
impjieg, u li jikkontribwixxi lejn id-
disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel.

Emenda 15
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jenħtieġ li l-appoġġ mill-FEMS 
ikun immirat biex jinkiseb u jinżamm is-
sajd sostenibbli bbażat fuq ir-rendiment
massimu sostenibbli u biex jitnaqqsu
kemm jista' jkun l-impatti negattivi tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-
baħar. Dak l-appoġġ jenħtieġ li jinkludi l-
innovazzjoni u l-investiment fi prattiki u 
tekniki tas-sajd b'impatt baxx, u li huma 
reżiljenti għall-klima u li jemittu livell 
baxx ta' karbonju.

(20) Jenħtieġ li l-appoġġ mill-FEMS 
jikkontribwixxi għall-ilħuq f'waqtu tal-
obbligu legali biex il-popolazzjonijiet tal-
istokkijiet kollha tal-ħut li huma kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
jiġu restawrati u jinżammu 'l fuq mil-
livelli tal-bijomassa u biex jitnaqqsu, u 
fejn ikun possibbli jiġu eliminati, l-impatti 
negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-
ekosistema tal-baħar. Dak l-appoġġ 
jenħtieġ li jinkludi l-innovazzjoni u l-
investiment fi prattiki u tekniki tas-sajd 
b'impatt baxx, u li huma reżiljenti għall-
klima u li jemittu livell baxx ta' karbonju, u 
jenħtieġ li jeskludi kwalunkwe 
investiment f'metodi tat-tkarkir bl-impulsi 
elettriċi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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' 

(21) L-obbligu ta' ħatt l-art huwa 
obbligu legali u wieħed mill-objettivi
ewlenin tal-PKS. Huwa ssarraf fit-tmiem 
tal-prattika ambjentalment inaċettabbli 
relatata mar-rimi kif ukoll f'tibdil 
importanti għas-settur fil-prattiki tas-sajd, 
kultant bi spiża finanzjarja importanti. 
Għaldaqstant jenħtieġ li l-Istati Membri 
jużaw l-FEMS biex jappoġġaw sal-
massimu 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 b'mod 
sostanzjali minn dik li tapplika għal 
operazzjonijiet oħrajn, bħall-investiment fi 
rkaptu tas-sajd selettiv u miżuri ta' 
selettività temporali u spazjali, fit-titjib tal-
infrastrutturi tal-portijiet, u fil-
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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.

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.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-obbligu ta' ħatt l-art jenħtieġ li 
jiġi mmonitorjat bl-istess mod fl-ispettru 
kollu, mill-bastimenti tas-sajd fuq skala 
żgħira sal-bastimenti tas-sajd fuq skala 
kbira, f'kull Stat Membru tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Ilment kostanti u konsistenti mis-sajjieda fuq skala żgħira fl-Irlanda u f'postijiet oħra huwa li, 
f'dak li jirrigwarda l-ispezzjoni u l-pieni, peress li fil-parti l-kbira tagħhom huma relatati 
mas-sajd qrib il-kosta, dawn huma l-aktar miri vulnerabbli, filwaqt li l-bastimenti akbar 
huma aktar diffiċli biex jiġu aċċessati u għalhekk aktar diffiċli biex jiġu spezzjonati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li jkun possibbli li l-FEMS 
ikun jista' jappoġġa wkoll l-innovazzjoni u 
l-investiment abbord il-bastimenti tas-sajd 
biex jittejbu l-kundizzjonijiet tas-saħħa, 
tas-sikurezza u tax-xogħol, l-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija u l-kwalità tal-qabdiet. 
Madankollu, dan l-appoġġ ma għandux 
iwassal għal żieda fil-kapaċità tas-sajd jew 

(22) Jenħtieġ li jkun possibbli li l-FEMS 
ikun jista' jappoġġa wkoll l-innovazzjoni u 
l-investiment abbord il-bastimenti tas-sajd 
biex jittejbu l-kundizzjonijiet tas-saħħa, 
tas-sikurezza u tax-xogħol, l-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija u l-kwalità tal-qabdiet kif 
ukoll biex jiġu appoġġati kwistjonijiet 
speċifiċi relatati mal-kura tas-saħħa. 
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fil-kapaċità tas-sejba tal-ħut, u ma jridx 
jingħata sempliċiment biex jiġu ssodisfati 
rekwiżiti li huma obbligatorji skont il-liġi 
tal-Unjoni jew dik nazzjonali. Bl-istruttura 
mingħajr miżuri preskrittivi, jenħtieġ li 
tkun responsabbiltà tal-Istati Membri li 
jiddefinixxu r-regoli preċiżi tal-eliġibbiltà 
għal dawk l-investimenti. F'dak li għandu 
x'jaqsam mal-kundizzjonijiet tas-saħħa, 
tas-sikurezza u tax-xogħol abbord il-
bastimenti tas-sajd, jenħtieġ li jkun 
permess li tingħata għajnuna b'rata ta' 
intensità ogħla minn ta' operazzjonijiet 
oħrajn.

Madankollu, dan l-appoġġ ma għandux 
iwassal għal żieda fil-kapaċità tas-sajd jew 
fil-kapaċità tas-sejba tal-ħut, u ma jridx 
jingħata sempliċiment biex jiġu ssodisfati 
rekwiżiti li huma obbligatorji skont il-liġi 
tal-Unjoni jew dik nazzjonali. Bl-istruttura 
mingħajr miżuri preskrittivi, jenħtieġ li 
tkun responsabbiltà tal-Istati Membri li 
jiddefinixxu r-regoli preċiżi tal-eliġibbiltà 
għal dawk l-investimenti u l-appoġġ. F'dak 
li għandu x'jaqsam mal-kundizzjonijiet tas-
saħħa, tas-sikurezza u tax-xogħol abbord 
il-bastimenti tas-sajd, jenħtieġ li jkun 
permess li tingħata għajnuna b'rata ta' 
intensità ogħla minn ta' operazzjonijiet 
oħrajn.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Is-sajd kostali artiġjanali huwa s-
sajd b'bastimenti b'tul ta' inqas minn 12-il 
metru u li ma jużawx irkaptu rmunkat. Dak 
is-settur jirrappreżenta kważi 75 % tal-
bastimenti tas-sajd kollha rreġistrati fl-
Unjoni u kważi nofs l-impjiegi kollha fis-
settur tas-sajd. L-operaturi tas-sajd kostali 
artiġjanali jiddependu b'mod partikolari fuq 
stokkijiet tal-ħut b'saħħithom għad-dħul 
ewlieni tagħhom. Għalhekk, jenħtieġ li l-
FEMS jagħtihom trattament preferenzjali 
permezz ta' rata ta' intensità tal-għajnuna ta' 
100 %, anki għall-operazzjonijiet marbuta 
mal-kontroll u l-infurzar, biex 
jinkoraġġixxi l-prattiki tas-sajd sostenibbli. 
Barra minn hekk, ċerti oqsma ta' appoġġ 
jenħtieġ li jkunu rriżervati għas-sajd 
artiġjanali fis-segmenti tal-flotta fejn il-
kapaċità tas-sajd tkun f'bilanċ mal-
opportunitajiet tas-sajd disponibbli, jiġifieri 
l-appoġġ tax-xiri ta' bastimenti użati u tat-
tibdil jew il-modernizzazzjoni tal-magni 
tal-bastimenti. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri jeħtiġilhom jinkludu fil-programm 

(28) Is-sajd kostali artiġjanali huwa s-
sajd b'bastimenti b'tul ta' inqas minn 12-il 
metru u li ma jużawx irkaptu rmunkat. Dak 
is-settur jirrappreżenta kważi 75 % tal-
bastimenti tas-sajd kollha rreġistrati fl-
Unjoni u kważi nofs l-impjiegi kollha fis-
settur tas-sajd. L-operaturi tas-sajd kostali 
artiġjanali jiddependu b'mod partikolari fuq 
stokkijiet tal-ħut b'saħħithom għad-dħul 
ewlieni tagħhom. Għalhekk, jenħtieġ li l-
FEMS jagħtihom trattament preferenzjali 
permezz ta' rata ta' intensità tal-għajnuna ta' 
100 %, anki għall-operazzjonijiet marbuta 
mal-kontroll u l-infurzar, biex 
jinkoraġġixxi l-prattiki tas-sajd sostenibbli
f'konformità mal-għanijiet tal-PKS. Barra 
minn hekk, ċerti oqsma ta' appoġġ jenħtieġ 
li jkunu rriżervati għas-sajd artiġjanali fis-
segmenti tal-flotta fejn il-kapaċità tas-sajd 
tkun f'bilanċ mal-opportunitajiet tas-sajd 
disponibbli, jiġifieri l-appoġġ tax-xiri ta' 
bastimenti użati u tat-tibdil jew il-
modernizzazzjoni tal-magni tal-bastimenti
kif ukoll għas-sajjieda żgħażagħ. Barra 
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tagħhom pjan ta' azzjoni għas-sajd kostali 
artiġjanali, li jenħtieġ li jiġi ssorveljat skont 
l-indikaturi, li jridu jiffissaw stadji 
importanti u miri għalihom.

minn hekk, l-Istati Membri jeħtiġilhom 
jinkludu fil-programm tagħhom pjan ta' 
azzjoni għas-sajd kostali artiġjanali, li 
jenħtieġ li jiġi ssorveljat skont l-indikaturi, 
li jridu jiffissaw stadji importanti u miri 
għalihom.

Emenda 20

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) Is-sajd u l-akkwakultura sostenibbli 
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.

Emenda 21

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 

(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 l-
protezzjoni tal-akkwakultura kontra 
speċijiet u mard invażivi, għat-trobbija ta' 
annimali u pjanti akkwatiċi biex jiġu 
prodotti l-ikel u materja prima oħra. F'xi 
Stati Membri għad hemm proċeduri 
amministrattivi eċċessivament kumplessi, 
bħal ostakli biex wieħed jikseb l-ispazju, u 
proċeduri peżanti biex jinkisbu l-liċenzji, li 
jagħmluha diffiċli mingħajr bżonn għas-
settur itejjeb l-idea pubblika tal-frott tal-
baħar imrobbi, u biex jagħmlu aktar 
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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.

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, kontroll ta' mard 
speċifiku u speċijiet invażivi li jikkawżaw 
ħsara serja lill-akkwakultura, 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.

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Ġunju 2018 "Lejn settur 
Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri" 
(2017/2118 (INI)).

Emenda 22

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-

(33) Is-sigurtà tal-ikel tiddependi mill-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar, mill-
ġestjoni sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut, 
mill-implimentazzjoni sħiħa tal-PKS, 
minn swieq effiċjenti u organizzati tajjeb, li 
joħolqu aktar trasparenza, stabbiltà, kwalità 
u diversità fil-katina tal-provvista, u 



PE627.712v02-00 18/47 AD\1169823MT.docx

MT

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.

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.

_________________ _________________

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).

Emenda 23

Proposta għal regolament
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, 

(35) Il-ħolqien tal-impjiegi fir-reġjuni 
kostali u fil-gżejjer ta' spiss 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 
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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.

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.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) B'ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-
FEMS ikun jista' jappoġġa lill-ekonomija
blu sostenibbli permezz tal-ġbir, tal-
ġestjoni u tal-użu ta' data li ttejjeb l-
għarfien dwar l-istat tal-ambjent tal-baħar. 
Dak l-appoġġ jenħtieġ li jkun immirat biex 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-
Direttiva 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE, biex jappoġġa l-
ippjanar spazjali marittimu u biex itejjeb il-
kwalità tad-data u jżid it-tpartit tagħha 
permezz tan-netwerk Ewropew ta' 
Osservazzjoni u Data Marittima.

(37) B'ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-
FEMS ikun jista' jappoġġa lil ekonomija
blu sostenibbli li tiżviluppa fil-limiti 
ekoloġiċi permezz tal-ġbir, tal-ġestjoni u 
tal-użu ta' data li ttejjeb l-għarfien dwar l-
istat tal-ambjent tal-baħar. Dak l-appoġġ 
jenħtieġ li jkun immirat biex jissodisfa r-
rekwiżiti tad-Direttiva 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE, biex jappoġġa l-
ippjanar spazjali marittimu u biex itejjeb il-
kwalità tad-data u jżid it-tpartit tagħha 
permezz tan-netwerk Ewropew ta' 
Osservazzjoni u Data Marittima.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(40) Fir-rwol tagħha ta' attur globali, l-
Unjoni għandha l-impenn qawwi li 
tippromwovi l-governanza internazzjonali 
tal-oċeani bi qbil mal-Komunikazzjoni 
Konġunta lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
tal-10 ta' Novembru 2016 bit-titolu "Il-
Governanza Internazzjonali tal-Oċeani: 
aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna"17 . Il-
politika dwar il-governanza tal-oċeani tal-
Unjoni hija politika ġdida li tittratta l-
oċeani b'mod integrat. Il-governanza 
internazzjonali tal-oċeani mhux biss hija 
essenzjali biex tinkiseb l-Aġenda 2030 
għall-Iżvilupp Sostenibbli, u b'mod 
partikolari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 
Nru 14 ("Conserve and sustainably use the 
oceans, seas and marine resources for 
sustainable development"), iżda wkoll biex 
tiggarantixxi ibħra u oċeani li jkunu sikuri, 
indaf, u ġestiti b'mod sostenibbli, għall-
ġenerazzjonijiet li ġejjin. L-Unjoni jrid 
jirnexxilha tara r-riżultati ta' dawk l-
impenji internazzjonali u tkun mutur għall-
governanza internazzjonali tal-oċeani 
mtejba fil-livelli bilaterali, reġjonali u 
multilaterali, anki fil-prevenzjoni, fl-
iskoraġġiment u fl-eliminazzjoni tas-sajd 
illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, 
biex ittejjeb l-istruttura tal-governanza 
internazzjonali tal-oċeani, biex tnaqqas il-
pressjonijiet fuq l-oċeani u fuq l-ibħra, biex 
toħloq il-kundizzjonijiet għal ekonomija 
blu sostenibbli, u biex issaħħaħ ir-riċerka u 
d-data internazzjonali dwar l-oċeani.

(40) Fir-rwol tagħha ta' attur globali, l-
Unjoni għandha l-impenn qawwi li 
tippromwovi l-governanza internazzjonali 
tal-oċeani bi qbil mal-Komunikazzjoni 
Konġunta lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
tal-10 ta' Novembru 2016 bit-titolu "Il-
Governanza Internazzjonali tal-Oċeani: 
aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna"17 . Il-
politika dwar il-governanza tal-oċeani tal-
Unjoni hija politika ġdida li tittratta l-
oċeani b'mod integrat. Il-governanza 
internazzjonali tal-oċeani mhux biss hija 
essenzjali biex tinkiseb l-Aġenda 2030 
għall-Iżvilupp Sostenibbli, u b'mod 
partikolari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 
Nru 14 ("Conserve and sustainably use the 
oceans, seas and marine resources for 
sustainable development"), iżda wkoll biex 
tiggarantixxi ibħra u oċeani li jkunu sikuri, 
indaf, u ġestiti b'mod sostenibbli, għall-
ġenerazzjonijiet li ġejjin. L-Unjoni jrid 
jirnexxilha tara r-riżultati ta' dawk l-
impenji internazzjonali u tkun mutur u 
forza ewlenija għall-governanza 
internazzjonali tal-oċeani mtejba fil-livelli 
bilaterali, reġjonali u multilaterali, anki fil-
prevenzjoni, fl-iskoraġġiment u fl-
eliminazzjoni tas-sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat, biex ittejjeb l-
istruttura tal-governanza internazzjonali 
tal-oċeani, biex tnaqqas il-pressjonijiet fuq 
l-oċeani u fuq l-ibħra, biex toħloq il-
kundizzjonijiet għal ekonomija blu 
sostenibbli, u biex issaħħaħ ir-riċerka u d-
data internazzjonali dwar l-oċeani.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Ġie rappurtat li l-proċedura tal-
pagamenti taħt il-FEMS kurrenti kienet 
dgħajfa, peress li wara erba' snin ta' 
applikazzjoni ġew użati biss 11 %. Dik il-
proċedura jenħtieġ li tittejjeb ħalli l-
pagamenti lill-benefiċjarji jiġu aċċelerati, 
speċjalment fir-rigward tal-individwi jew 
il-familji.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Skont ir-Regolament (UE) Nru [ir-
Regolament dwar ir-regoli finanzjarji li 
japplikaw għall-baġit ġenerali tal-Unjoni], 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill19, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9520, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/9621 u r-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193922, l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu protetti 
permezz ta' miżuri proporzjonati, fosthom 
il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni 
u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, skont 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, 
KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq 
investigazzjonijiet, fosthom kontrolli u 
spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li 
jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
Skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur 

(47) Skont ir-Regolament (UE) Nru [ir-
Regolament dwar ir-regoli finanzjarji li 
japplikaw għall-baġit ġenerali tal-Unjoni], 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill19, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9520, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/9621 u r-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193922, l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu protetti 
permezz ta' miżuri proporzjonati, fosthom 
il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni 
u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, skont 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, 
KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi (OLAF) jenħtieġ li jwettaq 
investigazzjonijiet, fosthom kontrolli u 
spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li 
jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
Skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
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Pubbliku Ewropew (UPPE) jista' jinvestiga 
u jressaq każijiet ta' frodi u attivitajiet 
illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill23 . Skont ir-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament 
dwar ir-regoli finanzjarji li japplikaw għall-
baġit ġenerali tal-Unjoni], kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) u tiżgura li kull parti terza involuta 
fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni 
tagħti drittijiet ekwivalenti. L-Istati 
Membri jeħtiġilhom jiżguraw li fil-ġestjoni 
u l-implimentazzjoni tal-FEMS, jiġu 
mħarsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bi 
qbil mar-Regolament (UE) Nru [ir-
Regolament dwar ir-regoli finanzjarji li 
japplikaw għall-baġit ġenerali tal-Unjoni] u 
r-Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni].

Pubbliku Ewropew (UPPE) jenħtieġ li
jinvestiga u jħarrek dwar frodi u reati 
kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill23. Skont ir-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament 
dwar ir-regoli finanzjarji li japplikaw għall-
baġit ġenerali tal-Unjoni], kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) u tiżgura li kull parti terza involuta 
fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni 
tagħti drittijiet ekwivalenti. L-Istati 
Membri jeħtiġilhom jiżguraw li fil-ġestjoni 
u l-implimentazzjoni tal-FEMS, jiġu 
mħarsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bi 
qbil mar-Regolament (UE) Nru [ir-
Regolament dwar ir-regoli finanzjarji li 
japplikaw għall-baġit ġenerali tal-Unjoni] u 
r-Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni].

_________________ _________________

19 Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L 248, 
18.09.2013, p. 1).

19 Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L 248, 
18.09.2013, p. 1).

20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1) (Edizzjoni Speċjali bil-
Malti: Kapitolu 01 Volum 001 P. 340 -
343).

20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1) (Edizzjoni Speċjali bil-
Malti: Kapitolu 01 Volum 001 P. 340 -
343).

21 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post 

21 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post 
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imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 
15.11.1996, p. 2).

imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 
15.11.1996, p. 2).

22 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

22 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

23 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

23 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Biex tiżdied it-trasparenza f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-użu tal-fondi tal-
Unjoni u l-ġestjoni finanzjarja tajba 
tagħhom, b'mod partikolari biex ikun 
imsaħħaħ il-kontroll pubbliku tal-flus li 
jintużaw, jenħtieġ li ċerta informazzjoni
dwar l-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
FEMS tiġi ppubblikata f'sit web tal-Istati 
Membri bi qbil mar-Regolament (UE) Nru 
[ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni]. Meta Stat Membru jippubblika l-
informazzjoni dwar operazzjonijiet 
iffinanzjati mill-FEMS, iridu jiġu segwiti r-
regoli dwar il-protezzjoni tad-data 
personali stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill24.

(48) Biex tiżdied it-trasparenza f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-użu tal-fondi tal-
Unjoni u l-ġestjoni finanzjarja tajba 
tagħhom, b'mod partikolari biex ikun 
imsaħħaħ il-kontroll pubbliku tal-flus li 
jintużaw, jenħtieġ li l-informazzjoni kollha
dwar l-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
FEMS tiġi ppubblikata f'sit web tal-Istati 
Membri bi qbil mar-Regolament (UE) Nru 
[ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni]. Meta Stat Membru jippubblika l-
informazzjoni dwar operazzjonijiet 
iffinanzjati mill-FEMS, iridu jiġu segwiti r-
regoli dwar il-protezzjoni tad-data 
personali stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill24.

_________________ _________________

24 Ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta'data 

24 Ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta'data 
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personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 04.05.2016, p. 1).

personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 04.05.2016, p. 1).

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "l-investimenti produttivi fl-
akkwakultura" tfisser l-investimenti fil-
kostruzzjoni, fit-tkabbir, fil-
modernizzazzjoni jew fit-tagħmir ta' 
faċilitajiet fejn issir il-produzzjoni tal-
akkwakultura;

(12) "l-investimenti produttivi fl-
akkwakultura" tfisser l-investimenti fil-
kostruzzjoni, fit-tkabbir, fil-
modernizzazzjoni, l-innovazzjoni jew fit-
tagħmir ta' faċilitajiet fejn issir il-
produzzjoni tal-akkwakultura;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "ekonomija blu sostenibbli" tfisser 
l-attivitajiet ekonomiċi settorjali u 
transsettorjali kollha madwar is-suq uniku 
kollu, li għandhom rabta mal-oċeani, mal-
ibħra, mal-kosti u mal-ilmijiet interni, li 
jkopru r-reġjuni ultraperifiċi u l-pajjiżi 
interni tal-Unjoni, u jinkludu s-setturi li 
qegħdin jiżviluppaw u prodotti u servizzi 
mhux tas-suq u li huma konsistenti mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni.

(15) "ekonomija blu sostenibbli" tfisser 
l-attivitajiet ekonomiċi settorjali u 
transsettorjali kollha fil-limiti ekoloġiċi 
madwar is-suq uniku kollu, li għandhom 
rabta mal-oċeani, mal-ibħra, mal-kosti u 
mal-ilmijiet interni, li jkopru r-reġjuni 
ultraperifiċi u l-pajjiżi interni tal-Unjoni, u 
jinkludu s-setturi li qegħdin jiżviluppaw u 
prodotti u servizzi mhux tas-suq u li huma 
konsistenti mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
tal-Unjoni biex jirrestawraw u jħarsu l-
ekosistemi tal-baħar u jipproteġu r-riżorsi 
naturali, l-oġġetti u s-servizzi vulnerabbli;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) "koġestjoni" tfisser ftehim ta' 
sħubija li fih il-gvern, il-komunità ta' 
utenti ta' riżorsi lokali (is-sajjieda), l-
aġenti esterni (organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, istituzzjonijiet ta' riċerka), u 
xi kultant partijiet ikkonċernati tas-sajd u 
tar-riżorsi kostali oħra (sidien tad-
dgħajjes, negozjanti tal-ħut, aġenziji tal-
kreditu jew mutwanti tal-flus, l-industrija 
tat-turiżmu, eċċ.) jaqsmu r-responsabbiltà 
u l-awtorità għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
dwar il-ġestjoni tas-sajd.

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tal-FAO mill-portal tal-FAO dwar it-termini http://www.fao.org/faoterm/en/

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) it-trawwim tas-sajd sostenibbli u l-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar;

(1) it-trawwim tas-sajd sostenibbli u l-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar, filwaqt li jitqiesu l-aspetti 
soċjoekonomiċi;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-kontribut għas-sigurtà tal-ikel fl-
Unjoni permezz ta' swieq u akkwakultura 
kompetittivi u sostenibbli;

(2) il-kontribut għas-sikurezza u għas-
sigurtà tal-ikel fl-Unjoni permezz ta' swieq 
u akkwakultura kompetittivi u sostenibbli;

Emenda 34

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-promozzjoni tat-tkabbir ta' 
ekonomija blu sostenibbli u t-trawwim ta' 
komunitajiet kostali li jiffjorixxu;

(3) il-promozzjoni tat-tkabbir ta' 
ekonomija blu sostenibbli u t-trawwim ta' 
komunitajiet kostali u żoni tas-sajd li 
jiffjorixxu;

Emenda 35

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 pluriennali tal-FEMS 
għall-perjodu mill-2021 sal-2027 għandu 
jkun ta' EUR 6 140 000 000 bil-prezzijiet 
attwali.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 6 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mill-inqas 15 % tal-appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni allokat lil kull Stat 
Membru għandu jiġi allokat għall-oqsma 
ta' appoġġ imsemmija fl-Artikoli 19 u 20. 
L-Istati Membri li ma għanhomx aċċess 
għall-ilmijiet tal-Unjoni jistgħu japplikaw 
perċentwal iżjed baxx għad-daqs tal-
ħidmiet tagħhom ta' kontroll u ġbir tad-
data.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni jenħtieġ li tiġi stabbilita skont il-ħtiġijiet identifikati ta' kull Stat Membru. 
Kwalunkwe allokazzjoni żejda twassal għal fondi li ma jintużawx jew għal nefqa mhux 
meħtieġa.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kwalunkwe finanzjament li ma 
jintefaqx skont l-Artikoli 19 u 20 dwar il-
kontroll u l-ġbir tad-data jista' jiġi allokat 
mill-ġdid lill-Aġenzija Ewropea għall-
Kontroll tas-Sajd.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) strateġija għall-isfruttament 
sostenibbli tas-sajd u għall-iżvilupp ta' 
setturi sostenibbli tal-ekonomija blu;

(a) strateġija għall-isfruttament 
sostenibbli tas-sajd u għall-iżvilupp ta' 
setturi sostenibbli tal-ekonomija blu li 
jiżviluppaw fil-limiti ekoloġiċi;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
analiżi ta' kull baċir tal-baħar li tindika l-
elementi tajbin u d-dgħufijiet komuni tal-
baċir tal-baħar f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-kisba tal-għanijiet tal-PKS, kif 
imsemmi fl-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru 1380/2013. Fejn ikun rilevanti, 
din l-analiżi għandha tqis l-istrateġiji 
makroreġjonali u dwar il-baċiri tal-baħar 
eżistenti.

5. Il-Kummissjoni, wara li tikseb l-
opinjonijiet tal-Kunsilli Konsultattivi 
rilevanti, għandha tiżviluppa analiżi ta' kull 
baċir tal-baħar li tindika l-elementi tajbin u 
d-dgħufijiet komuni tal-baċir tal-baħar 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-ilħiq tal-
għanijiet tal-PKS, kif imsemmi fl-
Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013, u l-ilħiq ta' status 
ambjentali tajjeb, kif imsemmi fid-
Direttiva 2008/56/KE. Fejn ikun rilevanti, 
din l-analiżi għandha tqis l-istrateġiji 
makroreġjonali u dwar il-baċiri tal-baħar 
eżistenti.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-kontroll immirat tal-ispeċijiet 
aljeni invażivi li jagħmlu ħsara sinifikanti 
lill-produttività tas-settur tal-
akkwakultura u tas-sajd;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) appoġġ għar-riċerka u l-użu ta' 
rkaptu tas-sajd innovattiv u selettiv 
madwar l-Unjoni, mhux biss iżda inkluż 
skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-evidenza l-aktar riċenti dwar il-
prestazzjoni soċjoekonomika tal-
ekonomija blu sostenibbli, u b'mod 
partikolari tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura;

(e) l-evidenza l-aktar riċenti dwar il-
bilanċ bejn il-prijoritajiet ambjentali u l-
prestazzjoni soċjoekonomika tal-
ekonomija blu sostenibbli, u b'mod 
partikolari tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(i) il-kontribut tal-programm għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

(i) il-kontribut tal-programm għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, inkluż billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju 
permezz tal-iffrankar tal-fjuwil.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, l-Artikoli 107, 108 u 
109 tat-Trattat ma għandhomx japplikaw 
għall-pagamenti li jagħmlu l-Istati Membri 
skont dan ir-Regolament, u li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-
Trattat.

2. Madankollu, l-Artikoli 107, 108 u 
109 tat-Trattat ma għandhomx japplikaw 
għall-pagamenti li jagħmlu l-Istati Membri 
skont dan ir-Regolament.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun għamel ksur serju skont l-
Artikolu 42 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1005/200828 jew l-Artikolu 90 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1224/2009 jew skont xi leġiżlazzjoni 
oħra adottata mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill;

(a) ikun għamel ksur skont l-
Artikolu 42 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1005/200828 jew l-Artikolu 90 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1224/2009 jew skont xi leġiżlazzjoni 
oħra adottata mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill;

_________________ _________________

28 Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li 
jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex 
tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd 
illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, 
li jemenda r-Regolamenti (KEE) 
Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) 
Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 
(ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

28 Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li 
jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex 
tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd 
illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, 
li jemenda r-Regolamenti (KEE) 
Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) 
Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 
(ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li jippreżenta l-applikazzjoni, 
il-benefiċjarju għandu jibqa' jikkonforma 
mal-kundizzjonijiet ta' ammissibbiltà għall-
applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
matul il-perjodu kollu tal-implimentazzjoni 
tal-operazzjoni u għal perjodu ta' ħames 
snin wara li jkun sar l-aħħar pagament lill-
benefiċjarju.

2. Wara li jippreżenta l-applikazzjoni, 
il-benefiċjarju għandu jibqa' jikkonforma 
mal-kundizzjonijiet ta' ammissibbiltà għall-
applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
matul il-perjodu kollu tal-implimentazzjoni 
tal-operazzjoni u wara li jkun sar l-aħħar 
pagament lill-benefiċjarju.

Ġustifikazzjoni

L-ebda operatur jew benefiċjarju ma għandu, fl-ebda mument, iwettaq ksur serju, ikun involut 
f'sajd IUU jew iwettaq reati ambjentali oħra.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identifikazzjoni tal-iskattar tal-
limitu u t-tul ta' żmien tal-inammissibbiltà 
msemmi fil-paragrafi 1 u 3, li għandu jkun 
proporzjonat man-natura, mal-gravità, mat-
tul ta' żmien u mar-ripetizzjoni tal-ksur
serju, tar-reat jew tal-frodi, u għandu jkun 
ta' mill-inqas sena;

(a) l-identifikazzjoni tal-iskattar tal-
limitu u t-tul ta' żmien tal-inammissibbiltà 
msemmi fil-paragrafi 1 u 3, li għandu jkun 
proporzjonat man-natura, mal-gravità, mat-
tul ta' żmien u mar-ripetizzjoni tal-ksur, 
tar-reat jew tal-frodi, u għandu jkun ta' 
mill-inqas sena;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bini u l-akkwist ta' bastimenti 
tas-sajd jew l-importazzjoni ta' bastimenti 
tas-sajd jekk ma jkunx hemm previst mod 

(b) il-bini, l-akkwist jew il-
modernizzazzjoni ta' bastimenti tas-sajd, 
inkluż permezz ta' tibdil tal-magna jew l-
importazzjoni ta' bastimenti tas-sajd jekk 
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ieħor f'dan ir-Regolament; ma jkunx hemm previst mod ieħor f'dan ir-
Regolament;

Ġustifikazzjoni

Il-modernizzazzjoni jew is-sostituzzjoni tat-tagħmir ta' spiss huma assoċjati ma' effiċjenza u 
kapaċità akbar biex jinqabad il-ħut. Bħala tali, il-miżuri relatati mal-modernizzazzjoni u mas-
sostituzzjoni tal-magna jdgħajfu l-SDG 14.6 li jipprojbixxi s-sussidji li jżidu l-kapaċità tas-
sajd. Anke jekk il-modernizzazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' magni qodma jiddependu fuq il-fatt 
li dawn isiru ugwalment jew inqas b'saħħithom, dan mhux neċessarjament se jwassal għal 
tnaqqis tal-kapaċità tal-bastimenti biex jaqbdu l-ħut. Il-QEA ddikjarat li l-bastimenti 
mgħammra b'magni "effiċjenti fil-konsum tal-fjuwil" xorta waħda għad għandhom inċentiv 
biex iżidu l-isforz tas-sajd tagħhom.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-operazzjonijiet li jinkludu 
kwalunkwe forma ta' tkarkir bl-impulsi 
elettriċi;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ir-ripopolazzjoni diretta, dment li 
dan ma jkunx previst b'mod espliċitu bħala 
miżura ta' konservazzjoni minn att legali 
tal-Unjoni jew fil-każ ta' ripopolazzjoni 
sperimentali;

(g) ir-ripopolazzjoni diretta, dment li 
din ma tkunx prevista b'mod espliċitu 
bħala miżura ta' konservazzjoni jew ta' 
risistemazzjoni minn att legali tal-Unjoni 
jew fil-każ ta' ripopolazzjoni sperimentali;

Emenda 51

Proposta għal regolament

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(j) l-investiment abbord bastimenti 
tas-sajd li jkunu meħtieġa għall-
konformità mar-rekwiżiti skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali, 
inklużi r-rekwiżiti skont l-obbligi tal-
Unjoni fil-kuntest tal-organizzazzjonijiet 
reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Mhijiex ċara r-raġuni għala l-investimenti m'għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ meta 
huma meħtieġa biex jiġu ssodisfati l-obbligi legali relatati, pereżempju, mal-irkaptu ġdid, 
sistemi ta' kontroll, jew modifiki lill-irkaptu.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) l-investiment abbord il-bastimenti 
tas-sajd li jkunu ilhom iwettqu attivitajiet 
tas-sajd fil-baħar għal inqas minn 60 jum 
kull sena matul l-aħħar sentejn kalendarji 
ta' qabel id-data li fiha tkun tressqet l-
applikazzjoni għall-appoġġ.

imħassar

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) l-ispejjeż operattivi, bħall-
assigurazzjoni, spejjeż ġenerali, il-fjuwil 
jew it-tagħmir tal-bastimenti tas-sajd li 
jagħmluhom sempliċement operazzjonali 
jew navigazzjonali, bħal ħbula, rekwiżiti 
tas-sigurtà jew tas-sikurezza u servizzi ta' 
manutenzjoni obbligatorji.

Emenda 54
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont dan il-Kapitolu 
għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-
għanijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali u 
tal-impjieg tal-PKS, kif stipulat fl-
Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013.

1. L-appoġġ skont dan il-Kapitolu 
għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-
għanijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali u 
tal-impjieg tal-PKS, kif stipulat fl-
Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013, u għandu jinkoraġġixxi d-
djalogu soċjali bejn il-partijiet 
ikkonċernati.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-katina tal-valur tas-
settur u l-promozzjoni ta' strateġiji ta' 
kummerċjalizzazzjoni;

(c) il-ħolqien u t-tisħiħ tal-katina tal-
valur tas-settur u l-promozzjoni ta' 
strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-
kreditu, għall-prodotti ta' assigurazzjoni, 
u għall-istrumenti finanzjarji;

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-titjib tal-kundizzjonijiet tas-
saħħa, tas-sikurezza u tax-xogħol abbord 
il-bastimenti tas-sajd;

(e) it-titjib tal-kundizzjonijiet tas-
saħħa, tas-sikurezza u tax-xogħol abbord 
il-bastimenti tas-sajd, li jagħmilha 
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possibbli li jiġi attirat numru akbar ta' 
żgħażagħ u li jitnaqqsu b'mod sinifikanti 
l-kawżi tal-inċidenti marittimi;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
fl-ekonomija blu sostenibbli;

(h) id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
f'ekonomija blu sostenibbli usa' li 
tiżviluppa fil-limiti ekoloġiċi;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-ħolqien ta' ambjent adegwat 
għall-iżvilupp ta' pjanijiet lokali koġestiti.

Ġustifikazzjoni

Il-mudell tal-koġestjoni jiżviluppa l-potenzjal massimu tiegħu fil-qafas ta' ġestjoni 
bijoekonomika li tirrispetta l-ekosistemi u l-approċċ ta' prekawzjoni. Dan il-mudell għandu 
jipprovdi l-għodod li jippermettu tweġiba fil-ħin reali għar-realtajiet li jinbidlu li jeżistu fil-
ġestjoni adattiva.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-appoġġ imsemmi fil-
paragrafu 1 jingħata bħala kumpens għall-
waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-
sajd, għandhom ikunu rispettati l-
kundizzjonijet li ġejjin:

2. F'każijiet eċċezzjonali, l-appoġġ 
imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jingħata 
bħala kumpens għall-waqfien permanenti 
mill-attivitajiet tas-sajd, dment li jiġu
rispettati l-kundizzjonijet li ġejjin:
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-waqfien huwa previst bħala 
għodda ta' pjan ta' azzjoni msemmi fl-
Artikolu 22(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013;

(a) il-waqfien huwa previst bħala 
għodda ta' pjan ta' azzjoni biex titnaqqas 
il-kapaċità tal-flotta msemmi fl-
Artikolu 22(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-waqfien iwassal għal tnaqqis 
totali fil-kapaċità tas-sajd peress li l-flus 
mogħtija ma jiġux investiti mill-ġdid fis-
settur;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-FEMS jista' jappoġġa l-aċċess 
tal-intrapriżi tas-sajd u tal-akkwakultura 
għall-istrumenti ta' ġestjoni tar-riskju, 
fosthom l-inċentivi għall-poloz tal-
assigurazzjoni jew għall-fondi ta' 
mutwalizzazzjoni, bl-għan li jiġi kopert it-
telf li jirriżulta minħabba avveniment 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) diżastri naturali;

(b) avvenimenti klimatiċi negattivi;

(c) bidliet għal għarrieda fil-kwalità u fil-
kwantità tal-ibħra li l-operatur ma jkunx 
responsabbli għalihom;
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(d) mard fis-settur tal-akkwakultura, 
nuqqas ta' funzjonament jew qerda tal-
faċilitajiet ta' produzzjoni li l-operatur ma 
jkunx responsabbli għalihom;

(e) spejjeż ta' salvataġġ tas-sajjieda jew 
tal-bastimenti tas-sajd f'każ ta' inċidenti 
fil-baħar, waqt l-attivitajiet tagħhom tas-
sajd.

Ġustifikazzjoni

Bħal ma jseħħ fis-settur agrikolu, għandu jiġi introdott l-appoġġ tal-FEMS għall-istrumenti 
ta' ġestjoni tar-riskju, fosthom l-inċentivi għall-poloz tal-assigurazzjoni jew għall-fondi ta' 
mutwalizzazzjoni, fejn ir-raġunijiet huma ddefiniti mill-ittri a) sa e).

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-attivitajiet kummerċjali tal-
bastiment ikkonċernat jitwaqqfu għal mill-
inqas 90 jum konsekuttiv; kif ukoll

(a) l-attivitajiet kummerċjali tal-
bastiment ikkonċernat jitwaqqfu;

Ġustifikazzjoni

F'xi baċiri tal-UE, il-waqfien annwali tal-flotot tas-sajd bit-tartarun tal-borża u tal-flotot tat-
tkarkir tal-qiegħ huwa ta' bejn 30 u 60 jum, skont varjabbli differenti bħalma huma s-segment 
tal-attività tas-sajd u t-tip speċifiku ta' sajd. Minħabba f'hekk, il-waqfien temporanju għandu 
jkun kopert b'mod indipendenti mit-tul tal-bastimenti.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 18 − paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-attivitajiet tas-sajd kollha li 
jwettqu l-bastiment tas-sajd u s-sajjieda 
kkonċernati għandhom ikunu sospiżi b'mod 
effettiv waqt il-perjodu kkonċernat tal-
waqfien. L-awtorità kompetenti għandha 

5. L-attivitajiet tas-sajd kollha li 
jwettqu l-bastiment tas-sajd u s-sajjieda 
kkonċernati għandhom ikunu sospiżi b'mod 
effettiv waqt il-perjodu kkonċernat tal-
waqfien. L-awtorità kompetenti għandha 
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tivverifika li l-bastiment ikkonċernat 
waqqaf kull attività tas-sajd tul il-perjodu 
kkonċernat mill-waqfien straordinarju u li 
jkun evitat kull kumpens żejjed li jirriżulta 
mill-użu tal-bastiment għal skopijiet 
oħrajn.

tiżgura li l-bastiment ikkonċernat waqqaf 
kull attività tas-sajd tul il-perjodu 
kkonċernat mill-waqfien straordinarju u li 
jkun evitat kull kumpens żejjed li jirriżulta 
mill-użu tal-bastiment għal skopijiet 
oħrajn.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a

Waqfien temporanju mill-attivitajiet tas-
sajd

1. Il-FEMS jista' jappoġġa l-miżuri għall-
waqfien temporanju mill-attivitajiet tas-
sajd fil-każijiet li ġejjin:

(a) il-perjodi ta' rkupru bijoloġiku (l-
istaġuni magħluqa);

(b) f'każ li l-waqfien temporanju jkun 
previst fi pjan ta' ġestjoni adottat skont ir-
Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1967/2006 tal-Kunsill jew fi 
pjan pluriennali adottat f'konformità mal-
Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013, fejn, abbażi tal-
opinjonijiet xjentifiċi, huwa meħtieġ 
tnaqqis fl-isforz tas-sajd bl-għan li 
jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fl-
Artikolu 2(2) u l-punt (a) tal-Artikolu 2(5) 
tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

2. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jingħata għal perjodu ta' mhux 
aktar minn sitt xhur għal kull bastiment 
tas-sajd matul il-perjodu tal-2021 sal-
2027.

3. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 
jingħata biss:

(a) lis-sidien tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni rreġistrati bħala attivi u li jkunu 
wettqu attività tas-sajd fuq il-baħar għal 
medja ta' mill-inqas 90 jum matul is-
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sentejn qabel id-data li fiha tkun tressqet 
l-applikazzjoni għall-appoġġ; jew

(b) lis-sajjieda li jkunu ħadmu fuq il-
baħar abbord bastiment tas-sajd tal-
Unjoni kkonċernat mill-waqfien 
temporanju għal medja ta' mill-inqas 
90 jum matul is-sentejn qabel id-data li 
fiha tkun tressqet l-applikazzjoni għall-
appoġġ.

4. L-attivitajiet kollha tas-sajd li jwettqu l-
bastiment tas-sajd jew is-sajjied 
ikkonċernat għandhom ikunu sospiżi 
b'mod effettiv. L-awtorità kompetenti 
għandha tivverifika li l-bastiment tas-sajd 
ikkonċernat waqqaf kull attività tas-sajd 
matul il-perjodu kkonċernat mill-waqfien 
temporanju.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li din il-miżura ta' hawn fuq tiġi introdotta mill-ġdid, peress li tat riżultati eċċellenti 
f'kull perjodu ta' programmazzjoni li fih ġiet implimentata.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista' jappoġġa l-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu tad-data għall-ġestjoni tas-
sajd u għal finijiet xjentifiċi, kif previst fl-
Artikolu 25(1) u (2) u fl-Artikolu 27 tar-
Regolament (UE) Nru 1380/2013 u 
speċifikat ukoll fir-Regolament (UE) Nru 
2017/1004, abbażi tal-pjanijiet ta' ħidma 
nazzjonali msemmijin fl-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 2017/1004.

1. Il-FEMS jista' jappoġġa l-ġbir, il-
ġestjoni, l-ipproċessar u l-użu tad-data 
għall-ġestjoni tas-sajd u għal finijiet 
xjentifiċi, kif previst fl-Artikolu 25(1) u (2) 
u fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 
1380/2013 u speċifikat ukoll fir-
Regolament (UE) Nru 2017/1004, abbażi 
tal-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 6 tar-Regolament 
(UE) Nru 2017/1004.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 21 - paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jistabbilixxu l-lista u l-
kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-
fatturi kollha rilevanti, b'mod partikolari l-
ħtieġa li jiżguraw li l-kumpens ikun 
kompatibbli kompletament mar-regoli tal-
PKS.

3. Meta jkunu qed jistabbilixxu l-lista 
u l-kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 2, 
l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-
fatturi kollha rilevanti, b'mod partikolari l-
ħtieġa li jiżguraw li l-kumpens ikun 
konformi mar-regoli tal-PKS.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kumpens lis-sajjieda għall-ġbir ta' 
rkaptu tas-sajd mitluf u għall-iskart li 
jinġabar mill-baħar;

(a) il-kumpens lis-sajjieda għall-ġbir ta' 
rkaptu tas-sajd mitluf u għall-ġbir passiv 
tal-iskart li jinġabar mill-baħar;

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Akkwakultura Akkwakultura Sostenibbli

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista' jappoġġa l-
akkwakultura sostenibbli kif stipulat fl-
Artikolu (34)1 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013. Jista' wkoll jappoġġa s-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali fl-
akkwakultura, bi qbil mar-Regolament 
(UE) Nru 2016/429 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill32 u r-Regolament 

1. Il-FEMS jista' jappoġġa l-
akkwakultura sostenibbli kif stipulat fl-
Artikolu 34(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013. Jista' wkoll jipprovdi 
appoġġ biex jiġu indirizzati b'mod 
determinat problemi speċifiċi fis-settur 
minħabba speċijiet aljeni invażivi u biex 
jiġu promossi s-saħħa u t-trattament xieraq 



PE627.712v02-00 40/47 AD\1169823MT.docx

MT

(UE) Nru 652/2014 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill33.

tal-annimali fl-akkwakultura, bi qbil mar-
Regolament (UE) Nru 2016/429 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill32 u r-
Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill33.

_________________ _________________

32 Ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' 
Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-
annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti 
fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ( "Liġi 
dwar is-Saħħa tal-Annimali") (ĠU L 84, 
31.03.2016, p. 1).

32 Ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' 
Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-
annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti 
fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ( "Liġi 
dwar is-Saħħa tal-Annimali") (ĠU L 84, 
31.03.2016, p. 1).

33 Ir-Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Mejju 2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-
katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u 
mat-trattament xieraq tal-annimali, u 
marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-
materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/29/KE 
u 2008/90/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 
178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 
396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, id-Direttiva 2009/128/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 
66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE 
(ĠU L 189, 27.06.2014, p. 1).

33 Ir-Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Mejju 2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-
katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u 
mat-trattament xieraq tal-annimali, u 
marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-
materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-
Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/29/KE 
u 2008/90/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 
178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 
396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, id-Direttiva 2009/128/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 
66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE 
(ĠU L 189, 27.06.2014, p. 1).

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Ġunju 2018 "Lejn settur 
Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri" 
(2017/2118 (INI)), inkluż fuq l-ispeċijiet aljeni invażivi, l-oyster borer u l-marda tal-annimali 
erpete tal-ġajdra.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEMS jista' jappoġġa l-azzjonijiet li 
jgħinu biex jinkisbu l-għanijiet tal-
organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura kif 
previst fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013 u kif speċifikat ukoll fir-
Regolament (UE) Nru 1379/2013. Jista' 
jappoġġa wkoll azzjonijiet li jippromwovu 
l-kummerċjalizzazzjoni, il-kwalità u l-valur 
miżjud tal-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura.

Il-FEMS jista' jappoġġa l-azzjonijiet li 
jgħinu biex jinkisbu l-għanijiet tal-
organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura kif 
previst fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) 
Nru 1380/2013 u kif speċifikat ukoll fir-
Regolament (UE) Nru 1379/2013. Jista' 
jappoġġa wkoll azzjonijiet li jippromwovu 
l-kummerċjalizzazzjoni, il-kwalità u l-valur 
miżjud tal-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura sostenibbli.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ skont dan l-Artikolu 
għandu jingħata biss permezz tal-
istrumenti finanzjarji previsti fl-
Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru [ir-
Regolament li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni] u permezz tal-
InvestEU, bi qbil mal-Artikolu 10 ta' dak 
ir-Regolament.

2. L-appoġġ skont dan l-Artikolu 
għandu jingħata biss lis-sajd kostali fuq 
skala żgħira permezz tal-istrumenti 
finanzjarji previsti fl-Artikolu 52 tar-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] u 
permezz tal-InvestEU, bi qbil mal-Artikolu
10 ta' dak ir-Regolament.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Titolu 2 – kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prijorità 3: Il-promozzjoni tat-tkabbir ta' 
ekonomija blu sostenibbli u t-trawwim ta' 
komunitajiet kostali li jiffjorixxu

Prijorità 3: Il-promozzjoni ta' ekonomija 
blu sostenibbli fil-limiti ekoloġiċi u t-
trawwim ta' komunitajiet kostali li 
jiffjorixxu

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEMS jista' jappoġġa l-ġbir, il-ġestjoni u 
l-użu tad-data biex jiżdied l-għarfien dwar 
l-istat tal-ambjent tal-baħar, bil-għan li:

Il-FEMS jista' jappoġġa l-ġbir, il-ġestjoni, 
l-analiżi, l-ipproċessar u l-użu tad-data 
biex jiżdied l-għarfien dwar l-istat tal-
ambjent tal-baħar, bil-għan li:

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bi qbil mal-Artikolu 90(4) tar-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], il-
Kummissjoni tista' tinterrompi l-iskadenza 
ta' pagament għal applikazzjoni għal 
pagament sħiħ jew ta' parti minnu f'każ li 
Stat Membru ma jikkonformax mal-obbligi 
tiegħu skont il-PKS, jekk in-nuqqas ta' 
konformità x'aktarx li jolqot l-infiq li jkun 
iddikjarat f'applikazzjoni li jkun qed 
jintalab il-pagament interim għalih.

1. Bi qbil mal-Artikolu 90(4) tar-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], il-
Kummissjoni tista' tinterrompi l-iskadenza 
ta' pagament għal applikazzjoni għal 
pagament sħiħ jew ta' parti minnu f'każ li 
Stat Membru ma jikkonformax mal-obbligi 
tiegħu skont il-PKS jew il-liġi ambjentali 
rilevanti tal-Unjoni, jekk in-nuqqas ta' 
konformità x'aktarx li jolqot l-infiq li jkun 
iddikjarat f'applikazzjoni li jkun qed 
jintalab il-pagament interim għalih.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bi qbil mal-Artikolu 91(3) tar-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], il-
Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti interim fil-programm kollha jew 
parti minnhom f'każ li n-nuqqas ta' 
konformità ta' Stat Membru mal-obbligi 
tiegħu skont il-PKS ikun wieħed serju, u 
jekk ikun jolqot l-infiq iddikjarat 
f'applikazzjoni għal pagament tal-infiq li 
jkun qed jintalab il-pagament interim 

1. Bi qbil mal-Artikolu 91(3) tar-
Regolament (UE) Nru [ir-Regolament li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], il-
Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti interim fil-programm kollha jew 
parti minnhom f'każ li n-nuqqas ta' 
konformità ta' Stat Membru mal-obbligi
tiegħu skont il-PKS jew il-liġi ambjentali 
rilevanti tal-Unjoni jkun wieħed serju, u 
jekk ikun jolqot l-infiq iddikjarat 
f'applikazzjoni għal pagament tal-infiq li 
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għalih. jkun qed jintalab il-pagament interim 
għalih.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-nefqa ddikjarata f'applikazzjoni 
għal pagament tkun affettwata minn 
każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-PKS 
mill-Istat Membru li wasslu biex jiġi sospiż 
il-pagament skont l-Artikolu 34 u meta l-
Istat Membru kkonċernat jibqa' ma jistax 
juri li ħa l-azzjoni meħtieġa ta' rimedju 
biex jiżgura l-konformità mar-regoli 
applikabbli u l-infurzar tagħhom fil-
ġejjieni.

(b) in-nefqa ddikjarata f'applikazzjoni 
għal pagament tkun affettwata minn 
każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-PKS jew 
tal-liġi ambjentali rilevanti tal-UE mill-
Istat Membru li wasslu biex jiġi sospiż il-
pagament skont l-Artikolu 34 u meta l-Istat 
Membru kkonċernat jibqa' ma jistax juri li 
ħa l-azzjoni meħtieġa ta' rimedju biex 
jiżgura l-konformità mar-regoli applikabbli 
u l-infurzar tagħhom fil-ġejjieni.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar l-ammont tal-korrezzjoni billi 
tikkunsidra n-natura, il-gravità, it-tul ta' 
żmien u r-ripetizzjoni tan-nuqqas serju ta' 
konformità mill-Istat Membru jew mill-
benefiċjarju mar-regoli tal-PKS u l-
importanza tal-kontribuzzjoni tal-FEMS 
għall-attività ekonomika tal-benefiċjarju 
kkonċernat.

2. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar l-ammont tal-korrezzjoni billi 
tikkunsidra n-natura, il-gravità, it-tul ta' 
żmien u r-ripetizzjoni tan-nuqqas serju ta' 
konformità mill-Istat Membru jew mill-
benefiċjarju mar-regoli tal-PKS jew mal-
liġi ambjentali rilevanti tal-UE u l-
importanza tal-kontribuzzjoni tal-FEMS 
għall-attività ekonomika tal-benefiċjarju 
kkonċernat.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. Meta ma jkunx possibbli li jiġi 
kkwantifikat preċiżament l-ammont ta' nfiq 
marbut man-nuqqas ta' konformità mar-
regoli tal-PKS mill-Istat Membru, il-
Kummissjoni għandha tapplika rata fissa 
jew korrezzjoni finanzjarja estrapolata 
skont il-paragrafu 4.

3. Meta ma jkunx possibbli li jiġi 
kkwantifikat preċiżament l-ammont ta' nfiq 
marbut man-nuqqas ta' konformità mar-
regoli tal-PKS jew mal-liġi ambjentali 
rilevanti tal-Unjoni mill-Istat Membru, il-
Kummissjoni għandha tapplika rata fissa 
jew korrezzjoni finanzjarja estrapolata 
skont il-paragrafu 4.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-promozzjoni ta' ekonomija blu 
sostenibbli, b'livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-
klima;

(a) tal-promozzjoni ta' ekonomija blu 
sostenibbli, b'livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-
klima li tiżviluppa fil-limiti ekoloġiċi;

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tat-titjib tal-ħiliet marittimi, tal-
litteriżmu fl-oċeani u t-tpartit tad-data 
soċjoekonomika dwar l-ekonomija blu 
sostenibbli;

(d) tat-titjib tal-ħiliet marittimi, tal-
litteriżmu fl-oċeani u t-tpartit tad-data 
ambjentali u soċjoekonomika dwar 
ekonomija blu sostenibbli;

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proċeduri ta' pagament relatati 
ma' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
aċċelerati sabiex jitnaqqsu l-piżijiet 
ekonomiċi minn fuq is-sajjieda. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
prestazzjoni kurrenti biex ittejjeb u 
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taċċelera l-proċess tal-pagamenti.
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