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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għas-Sajd:

- jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, ippreżentata fl-14 ta' Settembru 2016, għal 
regolament li jintroduċi regolament finanzjarju ġdid tal-UE u jemenda diversi regoli 
settorjali, b'mod partikolari r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (dispożizzjonijiet 
komuni u ġenerali dwar il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE), 
inkluż il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS));

- iqis bħala pożittivi l-proposti tal-Kummissjoni li tissemplifika l-proċeduri għal dawk li 
jirċievu l-fondi tal-UE, li tnaqqas għal wieħed id-diversi saffi eżistenti ta' awditi, li 
tapplika sett wieħed biss ta' regoli għal azzjonijiet ibridi, li tintroduċi l-flessibilità fil-
ġestjoni tal-baġit, li tiffoka fuq ir-riżultati u tirrazzjonalizza r-rapportar, li tissemplifika 
l-amministrazzjoni tal-UE u li tipprovdi l-possibilità biex iċ-ċittadini jipparteċipaw;

- jinsab imħasseb, madankollu, dwar il-possibilità li taħt ir-regoli l-ġodda jkun possibbli li 
l-FEMS jintuża għall-finanzjament ta' riformi strutturali mhux relatati mal-politika tas-
sajd;

- jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Istati Membri jinżammu milli jallokaw mill-ġdid fondi taħt il-
FEMS għal xi użu ieħor;

- jenfasizza l-importanza li kwalunkwe kontribuzzjoni tal-FEMS tkun strettament 
dedikata għall-implimentazzjoni ta' riformi strutturali marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-Politika Komuni tas-Sajd, inkluż il-kontroll u l-ġbir ta' data xjentifika;

- jenfasizza l-ħtieġa li jkompli jiġi msaħħaħ ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-
implimentazzjoni tal-FEMS;

- jiddispjaċih dwar il-fatt li għal proposta daqstant kumplessa ma saret l-ebda valutazzjoni 
tal-impatt;

- hu tal-fehma li konsultazzjoni pubblika dwar din ir-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju kienet qasira wisq u mhux eżawrjenti u inklużiva biżżejjed;

- iqis li huwa ta' dispjaċir kbir li ma jistax jagħti l-opinjoni tiegħu u jressaq emendi fir-
rigward tal-parti tal-proposta leġiżlattiva li potenzjalment tikkonċernah l-aktar, jiġifieri 
l-Artikolu 265 tal-proposta tal-Kummissjoni COM(2016)605. Dan kien impost mill-
Memorandum ta' Qbil approvat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li 
ppermettiet biss li l-Kumitat għas-Sajd jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Kumitat għall-Baġits 
u lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit f'kooperazzjoni fl-ambitu tal-Artikolu 55, filwaqt 
li l-Artikolu 265 imsemmi hawn hu kompetenza esklużiva tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali (assoċjat mal-Kumitat BUDG/CONT fl-ambitu tal-Artikolu 54). Dan jimplika 
li l-uniku mod kif il-Membri tal-Kumitat għas-Sajd se jkunu jistgħu jressqu emendi għal 
din il-parti hu li jagħmlu dan lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali skont l-Artikolu 208, 
u mhux f'isem il-Kumitat għas-Sajd.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-Kontroll tal-
Baġit, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) Bil-għan li jiġi żgurat dibattitu 
xieraq bejn il-Parlament u l-Kunsill 
kellhom jiġu previsti skadenzi aktar 
adegwati għad-diskussjoni tal-proposta 
tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew jiddispjaċih li l-iskadenzi previsti għad-dibattitu ta' din il-proposta ma 
jqisux kif xieraq l-opinjonijiet tal-koleġiżlatur.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 178a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(178a) Ir-riżorsi finanzjarji tal-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd għandhom ikunu strettament allokati 
għas-sostenn tal-Politika Komuni tas-Sajd 
għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar, għall-ġestjoni tas-sajd u tal-
flotot li jisfruttaw dawk ir-riżorsi, għar-
riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u l-
akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar 
u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura.

Emenda 3
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Proposta għal regolament
Premessa 178b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(178 b)It-trasferiment tal-allokazzjonijiet 
tal-Fondi SIE għal strumenti stabbiliti fl-
ambitu tar-Regolament Finanzjarju jew 
taħt Regolamenti speċifiċi għas-settur 
m'għandu qatt, fl-ebda każ, jippreġudika 
l-implimentazzjoni adegwata tal-politiki 
settorjali billi jippromwovi l-użu ta' 
strumenti finanzjarji.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tippromwovi l-aħjar prattiki fl-
implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali, tal-
Fond ta’ Koeżjoni, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-FAEG u 
l-Fond Ewropew għas-Sajd, il-
Kummissjoni tista’, għal skopijiet ta’ 
informazzjoni, tqiegħed għad-dispożizzjoni 
gwida metodoloġika li tispjega l-istrateġija 
u l-approċċ ta’ kontroll tagħha, inklużi l-
listi ta’ kontroll, u eżempji tal-aħjar 
prattika għall-korpi pubbliċi responsabbli 
għall-attivitajiet ta’ ġestjoni u ta’ kontroll. 
Dik il-gwida tiġi aġġornata kull meta jkun 
jeħtieġ li jsir dan.

Sabiex tippromwovi l-aħjar prattiki fl-
implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali, tal-
Fond ta’ Koeżjoni, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-FAEG u 
l-Fond Ewropew għas-Sajd, il-
Kummissjoni tista’, għal skopijiet ta’ 
informazzjoni, tqiegħed għad-dispożizzjoni 
gwida metodoloġika li tispjega l-istrateġija 
u l-approċċ ta’ kontroll tagħha, inklużi l-
listi ta’ kontroll, u eżempji tal-aħjar 
prattika għall-korpi pubbliċi responsabbli 
għall-attivitajiet ta’ ġestjoni u ta’ kontroll. 
Dik il-gwida tiġi aġġornata kull meta jkun 
jeħtieġ li jsir dan.
It-twettiq b'suċċess tal-programmi 
nazzjonali u sottonazzjonali jirrikjedi 
Sistema ta' Ġestjoni u Kontroll nazzjonali 
u sottonazzjonali komprensiva tal-impenji 
finanzjarji kollha, abbażi ta' 
kollaborazzjoni mill-qrib bejn, minn naħa 
l-awtorità ta' ġestjoni nazzjonali u, jekk 
ikun il-każ l-awtorità ta' ġestjoni 
sottonazzjonali u, min-naħa l-oħra, il-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fuq bażi annwali u 
tippubblika evalwazzjonijiet interim.



PE599.707v02-00 6/7 AD\1120413MT.docx

MT

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Bil-għan li jiġu determinati l-
politika u l-miżuri speċifiċi u xierqa, il-
Kummissjoni għandha tippromwovi t-
tħejjija ta' programmi operattivi reġjonali 
f'konformità mal-prinċipji ta' 
proporzjonalità u sussidjarjetà u b'kont 
meħud tal-kompetenzi reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jipparteċipaw fil-proċess ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenzi tagħhom. Għaldaqstant, 
ir-reġjuni b'kompetenzi fis-settur tas-sajd għandhom ikunu jistgħu jħejju u jimmaniġġjaw il-
programmi operattivi reġjonali tagħhom.
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