
AM\908413MT.doc PE492.837v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2011/0380(COD)

12.7.2012

EMENDI
77 - 160

Abbozz ta' opinjoni
Veronica Lope Fontagné
(PE491.019v01-00)

Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd

Proposta għal regolament
(COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))



PE492.837v01-00 2/44 AM\908413MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion Emenda



AM\908413MT.doc 3/44 PE492.837v01-00

MT

Emenda 77
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-industrija tas-sajd għandha 
importanza strateġika kbira ħafna għas-
sitwazzjoni soċjoekonomika, għall-
provvista ta’ ħut għall-pubbliku u għal 
bilanċ tal-ikel stabbli fl-Istati Membri u fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea. Is-sajd 
jikkontribwixxi b’mod konsiderevoli 
għall-benesseri soċjoekonomiku tal-
komunitajiet kostali, għall-iżvilupp lokali, 
għall-impjiegi, għaż-żamma u l-ħolqien 
ta' attivitajiet ekonomiċi u ta' 
opportunitajiet ta' xogħol upsteam u 
downstream, għall-provvista ta' ħut frisk, 
u biex jinżammu ħajjin id-drawwiet 
kulturali lokali.

Or. pt

Emenda 78
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FEMS 
għandu jkopri l-appoġġ għall-PKS li 
jestendi sal-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
użu tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, ir-
riżorsi bijoloġiċi tal-ilma frisk u l-
akkwakultura, kif ukoll l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd 
u tal-akkwakultura, fejn dawn l-attivitajiet 
seħħew fit-territorju tal-Istati Membri, jew 
fl-ilmijiet tal-Unjoni, anki minn bastimenti 
tas-sajd li jtajru l-bandiera ta’ pajjizi terzi, 

(2) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FEMS 
għandu jkopri l-appoġġ għall-PKS li 
jestendi sal-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
użu tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, ir-
riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u l-
akkwakultura, kif ukoll l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd 
u tal-akkwakultura u l-attivitajiet 
ekonomiċi fil-komunitajiet kostali li 
jiddependu l-aktar mis-sajd, fejn dawn l-
attivitajiet seħħew fit-territorju tal-Istati 
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u li huma rreġistrati fihom, jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn 
ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr ħsara 
għar-responsabbiltà primarja tal-Istat tal-
bandiera, dejjem fil-kuntest tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

Membri, jew fl-ilmijiet tal-Unjoni, anki 
minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera 
ta’ pajjizi terzi, u li huma rreġistrati fihom, 
jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, 
jew minn ċittadini tal-Istati Membri, 
mingħajr ħsara għar-responsabbiltà 
primarja tal-Istat tal-bandiera, dejjem fil-
kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 117 tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar.

Or. pt

Emenda 79
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-FEMS ġejjien għandu jqis 
għalkollox għall-problemi u l-ħtiġijiet 
speċifiċi tas-sajd fuq skala żgħira, filwaqt 
li jitqies li l-flotta fuq skala żgħira tal-UE 
timpjiega kwantità akbar ta’ ħaddiema 
għal kull ħuta maqbuda. 

Or. pt

Emenda 80
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Biex titjieb l-approprazzjoni tal-PKS 
mis-sajjieda u b’hekk jitjiebu l-
implimentazzjoni korretta kif ukoll is-
suċċess ġenerali tal-PKS, l-FEMS għandu 
jappoġġa s-sħubija, il-kooperazzjoni u d-
djalogu bejn ix-xjentisti u s-sajjieda.
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Or. en

Emenda 81
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FEMS 
għandu jkopri l-appoġġ lill-PMI li jestendi 
sal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
operazzjonijiet koordinati u t-teħid ta’ 
deċiżjonijiet fir-rigward tal-oċeani, l-ibħra, 
ir-reġjuni kostali u s-setturi marittimi li 
jikkomplimentaw il-politiki differenti tal-
UE li jmissu magħhom, l-aktar il-Politika 
Komuni tas-Sajd, it-trasport, l-industrija, il-
koeżjoni territorjali, l-ambjent, l-enerġija u 
t-turiżmu. Il-konsistenza u l-integrazzjoni 
għandhom jiġu żgurati fil-ġestjoni ta’ 
politiki settorjali differenti fil baċiri tal-
Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, l-
Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta’ Biscay u l-Kosta 
Iberika, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed.

(4) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FEMS 
għandu jkopri l-appoġġ lill-PMI li jestendi 
sal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
operazzjonijiet koordinati u t-teħid ta’
deċiżjonijiet fir-rigward tal-oċeani, l-ibħra, 
ir-reġjuni kostali u s-setturi marittimi li 
jikkomplimentaw il-politiki differenti tal-
UE li jmissu magħhom, l-aktar il-Politika 
Komuni tas-Sajd, it-trasport, l-industrija, il-
koeżjoni territorjali, l-ambjent, l-enerġija, 
it-turiżmu, u l-ħolqien ta’ impjiegi stabbli 
u bid-drittijiet. Il-konsistenza u l-
integrazzjoni għandhom jiġu żgurati fil-
ġestjoni ta’ politiki settorjali differenti fil 
baċiri tal-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-
Tramuntana, l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta’ 
Biscay u l-Kosta Iberika, il-Mediterran u l-
Baħar l-Iswed.

Or. pt

Emenda 82
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) F’konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010, li 
permezz tagħhom ġiet adottata l-Istrateġija 
Ewropa 2020, l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw it-twassil ta’ 

(5) F’konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010, li 
permezz tagħhom ġiet adottata l-Istrateġija 
Ewropa 2020, l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw it-twassil ta’ 
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tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
filwaqt li jippromwovu l-iżvilupp armonjuż 
tal-Unjoni. B’mod partikolari, ir-riżorsi 
għandhom ikunu kkonċentrati biex jilħqu l-
għanijiet u l-miri tal-Ewropa 2020 u l-
effettività għandha tittejjeb permezz ta’ 
enfasi akbar fuq ir-riżultati. L-inklużjoni 
tal-PMI fil-FEMS il-ġdid tikkontribwixxi 
wkoll għall-għanijiet politiċi ewlenin 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 
"Ewropa 2020 – Strateġija għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" ("L-
Istrateġija Ewropa 2020") u hija konformi 
mal-għanijiet ġenerali li tiżdied il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali msemmija 
fit-Trattat.

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
filwaqt li jippromwovu l-iżvilupp armonjuż 
tal-Unjoni. B’mod partikolari, ir-riżorsi 
għandhom ikunu kkonċentrati biex jilħqu l-
għanijiet u l-miri tal-Ewropa 2020, 
b’enfasi ewlenija fuq dawk relatati mal-
impjiegi u mal-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali u t-tibdil tal-kliema, u l-
effettività għandha tittejjeb permezz ta’ 
enfasi akbar fuq ir-riżultati. L-inklużjoni 
tal-PMI fil-FEMS il-ġdid tikkontribwixxi 
wkoll għall-għanijiet politiċi ewlenin 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 
"Ewropa 2020 – Strateġija għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" ("L-
Istrateġija Ewropa 2020") u hija konformi 
mal-għanijiet ġenerali li tiżdied il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali msemmija 
fit-Trattat.

Or. en

Emenda 83
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi żgurat li l-FEMS 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-PKS, tal-PMI u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
numru limitat ta’ prijoritajiet prinċipali 
relatati mat-trawwim tal-innovazzjoni u l-
għarfien ibbażat fuq is-sajd u l-
akkwakultura, il-promozzjoni tas-sajd u l-
akkwakultura sostenibbli u effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, u ż-żieda tal-impjiegi u l-
koeżjoni territorjali permezz tal-ftuħ tal-
potenzjal tat-tkabbir u l-impjiegi tal-
komunitajiet tas-sajd kostali u interni u l-
promozzjoni tad-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f’setturi oħrajn tal-

(6) Sabiex jiġi żgurat li l-FEMS 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-PKS, tal-PMI u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
numru limitat ta’ prijoritajiet prinċipali 
relatati mal-promozzjoni ta’ sajd u 
akkwakultura sostenibbli u effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, permezz tal-promozzjoni 
tal-innovazzjoni u s-sajd u l-akkwakultura
imsejsa fuq l-għarfien, u l-iżgurar ta' 
impjiegi sostenibbli u koeżjoni territorjali, 
ekonomika u soċjali  permezz tal-ftuħ tal-
potenzjal tal-iżvilupp u l-impjiegi tal-
komunitajiet tas-sajd kostali u interni u l-
promozzjoni tad-diversifikazzjoni tal-
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ekonomija marittima. attivitajiet tas-sajd f’setturi sostenibbli
oħrajn tal-ekonomija marittima.

Or. en

Emenda 84
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi żgurat li l-FEMS 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-PKS, tal-PMI u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
numru limitat ta’ prijoritajiet prinċipali 
relatati mat-trawwim tal-innovazzjoni u l-
għarfien ibbażat fuq is-sajd u l-
akkwakultura, il-promozzjoni tas-sajd u l-
akkwakultura sostenibbli u effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, u ż-żieda tal-impjiegi u l-
koeżjoni territorjali permezz tal-ftuħ tal-
potenzjal tat-tkabbir u l-impjiegi tal-
komunitajiet tas-sajd kostali u interni u l-
promozzjoni tad-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f’setturi oħrajn tal-
ekonomija marittima.

(6) Sabiex jiġi żgurat li l-FEMS 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-PKS, tal-PMI u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
numru limitat ta’ prijoritajiet prinċipali 
relatati mat-trawwim tal-innovazzjoni u l-
għarfien ibbażat fuq is-sajd u l-
akkwakultura, il-promozzjoni tas-sajd u l-
akkwakultura sostenibbli u effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, u ż-żieda tal-impjiegi stabbli 
bid-drittijiet u l-koeżjoni territorjali 
permezz tal-ftuħ tal-potenzjal tat-tkabbir u 
l-impjiegi tal-komunitajiet tas-sajd kostali 
u interni u l-promozzjoni tad-
diversifikazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd 
f’setturi oħrajn tal-ekonomija marittima.

Or. pt

Emenda 85
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi żgurat li l-FEMS 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-PKS, tal-PMI u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 

(6) Sabiex jiġi żgurat li l-FEMS 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-PKS, tal-PMI u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
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numru limitat ta’ prijoritajiet prinċipali 
relatati mat-trawwim tal-innovazzjoni u l-
għarfien ibbażat fuq is-sajd u l-
akkwakultura, il-promozzjoni tas-sajd u l-
akkwakultura sostenibbli u effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, u ż-żieda tal-impjiegi u l-
koeżjoni territorjali permezz tal-ftuħ tal-
potenzjal tat-tkabbir u l-impjiegi tal-
komunitajiet tas-sajd kostali u interni u l-
promozzjoni tad-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f’setturi oħrajn tal-
ekonomija marittima.

numru limitat ta’ prijoritajiet prinċipali 
relatati mat-trawwim tal-innovazzjoni u s-
sajd u l-akkwakultura msejsa fuq l-
għarfien, il-promozzjoni tas-sajd u l-
akkwakultura sostenibbli u effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, u ż-żieda tal-impjiegi u l-
koeżjoni territorjali permezz tal-ftuħ tal-
potenzjal tat-tkabbir u l-impjiegi tal-
komunitajiet tas-sajd kostali u interni u l-
promozzjoni tad-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f’setturi oħrajn tal-
ekonomija marittima u t-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. en

Emenda 86
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-għan ġenerali tal-Politika Komuni 
tas-Sajd huwa li tiżgura li l-attivitajiet ta’ 
sajd u tal-akkwakultura jikkontribwixxu 
għal kondizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi 
u soċjali sostenibbli fit-tul, li huma 
neċessarji għall-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali.  Barra minn hekk, għandha 
tikkontribwixxi għal produttività akbar,
livell ta’ għixien tajjeb għas-settur tas-
sajd, swieq stabbli, tiżgura d-disponibbiltà 
tar-riżorsi u li l-provvisti jilħqu lill-
konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli.

(8) L-għan ġenerali tal-Politika Komuni 
tas-Sajd huwa li tiżgura li l-attivitajiet ta’ 
sajd u tal-akkwakultura jikkontribwixxu 
għal kondizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi 
u soċjali sostenibbli fit-tul, li huma 
neċessarji għall-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali.  Il-PKS għandha tippromwovi l-
modernizzazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli 
tas-settur tas-sajd billi tara li s-sajd ikun 
soċjalment u ekonomika vijabbli u bili 
tistabbilixxi riżorsi tas-sajd fuq livell 
indaqs bl-għan li tipprovdi ħut għall-
pubbliku, tiggarantixxi s-sovranità u s-
sigurta tal-ikel, iżżomm l-impjiegi u ttejjeb 
il-kundizzjonijiet tal-għajxien tas-sajjieda, 
u billi tagħti lok għal żvilupp sostenibbli 
fiż-żoni kostali li huma l-aktar dipendenti 
fuq is-sajd. 

Or. pt
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Emenda 87
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-baġit tal-Unjoni għandu jiffinanzja 
l-ispejjeż tal-Politika Komuni tas-Sajd u 
tal-Politika Marittima Integrata permezz ta’ 
fond waħdieni, il-Federazzjoni Ewropea 
tas-Swieq Finanzjarji (European Financial 
Markets Federation - EFMF), direttament 
jew fil-kuntest tal-ġestjoni konġunta mal-
Istati Membri.  Il-ġestjoni konġunta mal-
Istati Membri għandha tapplika mhux biss 
għal miżuri li jappoġġjaw is-sajd, l-
akkwakultura u l-iżvilupp lokali mmexxi 
mill-komunità, iżda anki għall-
Organizzazzjonijiet Komuni tas-Swieq, 
inkluż il-kumpens għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, il-kontroll u l-attivitajiet ta’ 
ġbir tad-dejta.  Il-ġestjoni diretta għandha 
tapplika għall-konsulenza xjentifika, il-
kontribuzzjonijiet volontarji lill-
Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd, il-kunsilli konsultattivi u l-
azzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ 
Politika Marittima Integrata.  Għandhom 
jiġu speċifikati t-tipi ta’ miżuri li jistgħu 
jiġu ffinanzjati bl-użu ta’ dan il-Fond.

(12) Il-baġit tal-Unjoni għandu jiffinanzja 
l-ispejjeż tal-Politika Komuni tas-Sajd u 
tal-Politika Marittima Integrata permezz ta’ 
fond waħdieni, il-Federazzjoni Ewropea 
tas-Swieq Finanzjarji (European Financial 
Markets Federation - EFMF), direttament 
jew fil-kuntest tal-ġestjoni konġunta mal-
Istati Membri.  Il-ġestjoni konġunta mal-
Istati Membri għandha tapplika mhux biss 
għal miżuri li jappoġġjaw is-sajd, l-
akkwakultura u l-iżvilupp tal-komunitajiet 
kostali li huma l-aktar dipendenti fuq is-
sajd, iżda anki għall-Organizzazzjonijiet 
Komuni tas-Swieq, inkluż il-kumpens 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, il-kontroll 
u l-attivitajiet ta’ ġbir tad-dejta.  Il-ġestjoni 
diretta għandha tapplika għall-konsulenza 
xjentifika, il-kontribuzzjonijiet volontarji 
lill-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-
Ġestjoni tas-Sajd, il-kunsilli konsultattivi u 
l-azzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ 
Politika Marittima Integrata.  Għandhom 
jiġu speċifikati t-tipi ta’ miżuri li jistgħu 
jiġu ffinanzjati bl-użu ta’ dan il-Fond.

Or. pt

Emenda 88
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Skont l-Artikoli 50 u 51 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd] (hawn ’il quddiem ir-Regolament 

(14) Skont l-Artikoli 50 u 51 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd] (hawn ’il quddiem ir-Regolament 
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PKS) l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni 
taħt il-FEMS għandha ssir kondizzjonali 
fuq il-konformità mill-Istati Membri kif 
ukoll mill-operaturi mar-regoli tal-PKS. 
Din il-kondizzjonalità hija maħsuba sabiex 
tirrefletti r-responsabbiltà tal-Unjoni sabiex 
fl-interess pubbliku tiġi żgurata l-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar taħt il-PKS, kif inhu enfasizzat fl-
Artikolu 3 tat-TFUE.

PKS) l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni 
taħt il-FEMS għandha ssir kondizzjonali 
fuq il-konformità mill-Istati Membri kif 
ukoll mill-operaturi mar-regoli tal-PKS. 
Din il-kondizzjonalità hija maħsuba sabiex 
tirrefletti r-responsabbiltà tal-Unjoni sabiex 
fl-interess pubbliku tiġi żgurata l-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar taħt il-PKS kif ukoll ir-rispett tar-
rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjegar u l-iżgurar ta’ 
ħarsien soċjali adegwat, kif inhu 
enfasizzat fl-Artikoli 3 u 9 rispettivament
tat-TFUE.

Or. en

Emenda 89
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-kisba tal-għanijiet tal-PKS tiġi 
mxekkla wkoll jekk l-assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni taħt l-FEMS titħallas lill-Istati 
Membri li ma jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom taħt ir-regoli tal-PKS relatati mal-
interess pubbliku ta’ konservazzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, bħall-ġbir ta’ 
dejta u l-implimentazzjoni ta’ obbligi ta’ 
kontroll. Barra minn hekk, jekk ma 
jikkonformawx ma’ dawn l-obbligi, hemm 
ir-riskju li l-Istati Membri ma jidentifikawx 
lill-benefiċjarji inammissibbli jew l-
operazzjonijiet ineliġibbli.

(18) Il-kisba tal-għanijiet tal-PKS tiġi 
mxekkla wkoll jekk l-assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni taħt l-FEMS titħallas lill-Istati 
Membri li ma jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom taħt ir-regoli tal-PKS relatati mal-
interess pubbliku ta’ konservazzjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, bħall-ġbir ta’ 
dejta u l-implimentazzjoni ta’ obbligi ta’ 
kontroll, inklużi spezzjonijiet tax-xogħol, 
u r-rispett lejn il-leġiżlazzjoni soċjali u 
tax-xogħol. Barra minn hekk, jekk ma 
jikkonformawx ma’ dawn l-obbligi, hemm 
ir-riskju li l-Istati Membri ma jidentifikawx 
lill-benefiċjarji inammissibbli jew l-
operazzjonijiet ineliġibbli.

Or. en
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Emenda 90
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-azzjoni meħuda mill-Unjoni 
għandha tkun komplimentari għall-azzjoni 
meħuda mill-Istati Membri jew tfittex li 
tikkontribwixxi għal dik l-azzjoni. Sabiex 
jiġi żgurat valur miżjud sinifikanti, is-
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandha tissaħħaħ permezz ta’ 
arranġamenti għall-parteċipazzjoni ta’ 
diversi tipi ta’ msieħba b’attenzjoni sħiħa 
għall-kompetenzi istituzzjonali tal-Istati 
Membri. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari sabiex tiġi żgurata 
rappreżentanza adegwata għan-nisa u 
għall-gruppi ta’ minoranza. Din is-sħubija 
tikkonċerna l-awtoritajiet reġjonali, lokali u 
pubbliċi oħrajn, kif ukoll korpi xierqa 
oħrajn, inklużi dawk responsabbli għall-
ambjent u għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-
imsieħba ekonomiċi u soċjali u korpi 
kompetenti oħrajn. L-imsieħba kkonċernati 
għandhom jiġu involuti fit-tħejjija tal-
Kuntratti ta’ Sħubija, kif ukoll fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-ipprogrammar.

(22) L-azzjoni meħuda mill-Unjoni 
għandha tkun komplimentari għall-azzjoni 
meħuda mill-Istati Membri jew tfittex li 
tikkontribwixxi għal dik l-azzjoni. Sabiex 
jiġi żgurat valur miżjud sinifikanti, is-
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandha tissaħħaħ permezz ta’ 
arranġamenti għall-parteċipazzjoni ta’ 
diversi tipi ta’ msieħba, inklużi l-imsieħba 
soċjali rappreżentattivi, b’attenzjoni sħiħa 
għall-kompetenzi istituzzjonali tal-Istati 
Membri. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari sabiex tiġi żgurata 
rappreżentanza adegwata għan-nisa u 
għall-gruppi ta’ minoranza. Din is-sħubija 
tikkonċerna l-awtoritajiet reġjonali, lokali u 
pubbliċi oħrajn, kif ukoll korpi xierqa 
oħrajn, inklużi dawk responsabbli għall-
ambjent u għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-
imsieħba ekonomiċi u soċjali u korpi 
kompetenti oħrajn. L-imsieħba kkonċernati 
għandhom jiġu involuti fit-tħejjija tal-
Kuntratti ta’ Sħubija, kif ukoll fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-ipprogrammar.

Or. en

Emenda 91
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-azzjoni meħuda mill-Unjoni (22) L-azzjoni meħuda mill-Unjoni 
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għandha tkun komplimentari għall-azzjoni 
meħuda mill-Istati Membri jew tfittex li 
tikkontribwixxi għal dik l-azzjoni.  Sabiex 
jiġi żgurat valur miżjud sinifikanti, is-
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandha tissaħħaħ permezz ta’ 
arranġamenti għall-parteċipazzjoni ta’ 
diversi tipi ta’ msieħba b’attenzjoni sħiħa 
għall-kompetenzi istituzzjonali tal-Istati 
Membri.  Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari sabiex tiġi żgurata 
rappreżentanza adegwata għan-nisa u 
għall-gruppi ta’ minoranza.  Din is-sħubija 
tikkonċerna l-awtoritajiet reġjonali, lokali u 
pubbliċi oħrajn, kif ukoll korpi xierqa 
oħrajn, inklużi dawk responsabbli għall-
ambjent u għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-
imsieħba ekonomiċi u soċjali u korpi 
kompetenti oħrajn.  L-imsieħba 
kkonċernati għandhom jiġu involuti fit-
tħejjija tal-Kuntratti ta’ Sħubija, kif ukoll 
fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
ipprogrammar.

għandha tkun komplimentari għall-azzjoni 
meħuda mill-Istati Membri jew tfittex li 
tikkontribwixxi għal dik l-azzjoni.  Sabiex 
jiġi żgurat valur miżjud sinifikanti, is-
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandha tissaħħaħ permezz ta’ 
arranġamenti għall-parteċipazzjoni ta’ 
diversi tipi ta’ msieħba b’attenzjoni sħiħa 
għall-kompetenzi istituzzjonali tal-Istati 
Membri.  Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari sabiex tiġi żgurata 
rappreżentanza adegwata għan-nisa u 
għall-gruppi ta’ minoranza.  Din is-sħubija 
tikkonċerna l-awtoritajiet reġjonali, lokali u 
pubbliċi oħrajn, kif ukoll korpi xierqa 
oħrajn, inkluża l-industrija tas-sajd, dawk 
responsabbli għall-ambjent u għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa, l-imsieħba ekonomiċi u soċjali u 
korpi kompetenti oħrajn.  L-imsieħba 
kkonċernati għandhom jiġu involuti fit-
tħejjija tal-Kuntratti ta’ Sħubija, kif ukoll 
fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
ipprogrammar.

Or. pt

Emenda 92
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jiżdiedu l-kompetittività u l-
prestazzjoni ekonomika tal-attivitajiet tas-
sajd, huwa vitali li jiġu stimolati l-
innovazzjoni u l-imprenditorija.  
Għalhekk, il-FEMS għandu jappoġġja l-
operazzjonijiet innovattivi u l-iżvilupp
tan-negozju.

(31)  Sabiex jiżdiedu il-kapaċità ta’ qligħ 
tal-produtturi u d-dħul tal-operaturi tas-
sajd,  huwa vitali li jiġu stimolati l-
modernizzazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli 
tal-industrija tas-sajd. Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-iżvilupp sostenibbli 
tas-settur tas-sajd, inkluż is-sajd fuq skala 
żgħira.

Or. pt
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Emenda 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jiżdiedu l-kompetittività u l-
prestazzjoni ekonomika tal-attivitajiet tas-
sajd, huwa vitali li jiġu stimolati l-
innovazzjoni u l-imprenditorija. Għalhekk, 
il-FEMS għandu jappoġġja l-
operazzjonijiet innovattivi u l-iżvilupp tan-
negozju.

(31) Sabiex jiżdiedu l-kompetittività u l-
prestazzjoni ekonomika tal-attivitajiet tas-
sajd, huwa vitali li jiġu stimolati l-
innovazzjoni u l-imprenditorija. L-
innovazzjoni ekoloġika għandu jkollha l-
għan li ttejjeb is-sostenibilità ekoloġika 
fit-tul tal-operazzjonijiet tas-sajd u 
tnaqqas l-impatt tas-sajd fuq l-ekosistemi 
tal-baħar. Għalhekk, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-operazzjonijiet innovattivi u l-
iżvilupp tan-negozju li huma 
ambjentalment sostenibbli u japplika l-
prinċipju prekawżjonarju u jsegwi l-
approċċ imsejjes fuq l-ekosistemi.

Or. en

Emenda 94
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Bħala konsegwenza tat-taqlib 
ekonomiku tas-snin riċenti, ħafna 
żgħażagħ qed ibatu biex jiksbu l-finanzi 
meħtieġa biex jibdew fis-settur tas-sajd; 
għaldaqstant l-appoġġ tal-FEMS għandu 
jinkludi enfasi fuq għajnuna għaż-
żgħażagħ biex dawn jiksbu aċċess għas-
settur tas-sajd permezz ta’, pereżempju, 
kontribut favur il-bidu ta' negozji għall-
ewwel darba.
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Or. en

Emenda 95
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kompetittività 
u l-prestazzjoni ekonomika tas-sajd u tal-
attivitajiet marittimi.  Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja t-taħriġ tul il-ħajja, il-
kooperazzjoni bejn ix-xjentisti u s-sajjieda 
li tistimola t-tixrid tal-għarfien, kif ukoll is-
servizzi ta’ konsulenza li jgħinu sabiex 
jittejbu l-kompetittività u l-prestazzjoni 
globali tal-operaturi.

(32) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kapaċità ta’ 
qligħ tal-produtturi u l-qligħ tal-operaturi 
tas-sajd.  Għalhekk, il-FEMS għandu 
jappoġġja young people seeking to enter 
the industry, vocational training, it-taħriġ
tul il-ħajja, il-kooperazzjoni bejn ix-
xjentisti u s-sajjieda li tistimola t-tixrid tal-
għarfien, kif ukoll is-servizzi ta’ 
konsulenza li jgħinu sabiex jittejbu l-
prestazzjoni globali u l-kapaċità ta’ qligħ 
tal-produtturi tal-operaturi.

Or. pt

Emenda 96
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kompetittività 
u l-prestazzjoni ekonomika tas-sajd u tal-
attivitajiet marittimi. Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja t-taħriġ tul il-ħajja, il-
kooperazzjoni bejn ix-xjentisti u s-sajjieda 
li tistimola t-tixrid tal-għarfien, kif ukoll is-
servizzi ta’ konsulenza li jgħinu sabiex 
jittejbu l-kompetittività u l-prestazzjoni 
globali tal-operaturi.

(32) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kompetittività 
u l-prestazzjoni ekonomika tas-sajd u tal-
attivitajiet marittimi. Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja azzjonijiet maħsuba 
biex jiżguraw l-aċċess għal taħriġ inizjali 
u tul il-ħajja li jkun ta’ kwalità, il-
kooperazzjoni bejn ix-xjentisti u s-sajjieda 
li tistimola t-tixrid tal-għarfien, kif ukoll is-
servizzi ta’ konsulenza li jgħinu sabiex 
jittejbu l-kompetittività u l-prestazzjoni 
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globali tal-operaturi, u jagħtu kontribut 
biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-
operazzjonijiet.

Or. en

Emenda 97
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) L-FEMS għandu jappoġġa ġestjoni 
tas-sajd sostenibbli fuq bażi lokali u l-
iżvilupp tal-komunitajiet kostali.

Or. pt

Emenda 98
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Konxju mill-preżenza dgħajfa tas-
sajjieda kostali fuq skala żgħira fid-djalogu 
soċjali, il-FEMS għandu jappoġġja lill-
organizzazzjonijiet li jippromwovu dan id-
djalogu fil-fora xierqa.

(34) Filwaqt li jqis id-djufija tad-djalogu 
soċjali fil-livell settorjali, il-FEMS għandu 
jappoġġja lill-organizzazzjonijiet li 
jippromwovu dan id-djalogu biex jibnu l-
kapaċitajiet tagħhom fil-livell reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew u jsaħħu r-
rappreżentanza tal-interessi tas-settur.

Or. en

Emenda 99
Ole Christensen
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Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Konxju mill-potenzjal li toffri d-
diversifikazzjoni għal sajjieda tal-kosta fuq 
skala żgħira u r-rwol kruċjali tagħhom fil-
komunitajiet kostali, il-FEMS għandu jgħin 
id-diversifikazzjoni billi jkopri l-ftuħ ta’ 
negozji u l-investimenti għal 
rinnovazzjonijiet tal-bastimenti tagħhom, 
minbarra t-taħriġ relevanti sabiex jiksbu 
ħiliet professjonali fil-qasam relevanti 
barra mill-attivitajiet ta’ sajd.

(35) Konxju mill-potenzjal li toffri d-
diversifikazzjoni għal sajjieda tal-kosta fuq 
skala żgħira u r-rwol kruċjali tagħhom fil-
komunitajiet kostali, il-FEMS għandu jgħin 
id-diversifikazzjoni billi jkopri l-ftuħ ta’ 
negozji u l-investimenti għal 
rinnovazzjonijiet tal-bastimenti tagħhom, 
minbarra t-taħriġ relevanti sabiex jiksbu 
ħiliet professjonali fil-qasam relevanti 
barra mill-attivitajiet ta’ sajd. L-appoġġ 
tal-FEMS għal attivitajiet ta’ 
diversifikazzjoni għandu jagħti wkoll 
attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni u l-
opportunitajiet taż-żgħażagħ fil-
komunitajiet kostali.

Or. en

Emenda 100
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) L-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol (ILO) tqis li s-sajd hu xogħol 
perikoluż meta jitqabbel ma’ xogħlijiet 
oħra, u għaldaqstant l-ILO iffirmat jew 
adottat diversi konvenzjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet bl-għan li 
tippromwovi kundizzjonijiet ta’ xogħol 
diċenti għas-sajjieda; il-prinċipji inklużi 
f’dawn il-konvenzjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom 
jiffunzjonaw bħala kriterji ċentrali għall-
iddeterminar tal-użu tar-riżorsi tal-
FEMS.

Or. en
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Emenda 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex jindirizza l-ħtiġijiet tas-saħħa u 
s-sigurtà abbord, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-investimenti li jkopru s-sigurtà 
u l-iġjene abbord.

(36) Sabiex jindirizza l-ħtiġijiet tas-saħħa u 
s-sigurtà abbord, il-FEMS għandu 
jappoġġja biss l-investimenti li jkopru s-
sigurtà u l-iġjene abbord għal bastimenti li 
joperaw f’żoni tas-sajd fejn jidher ċar li 
mhemmx kapaċità żejda; dawn l-
istrumenti mgħandhomx iżid l-ħila tal-
bastiment li jaqbad il-ħut.

Or. en

Emenda 102
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Minħabba t-twaqqif ta’ sistemi ta’ 
konċessjonijiet ta’ sajd trasferibbli previsti 
fl-Artikolu 27 tar-[Regolament PKS] u 
sabiex l-Istati Membri jiġu appoġġjati fl-
implimentazzjoni ta’ dawn is-sistemi l-
ġodda, il-FEMS għandu jagħti appoġġ 
f’termini ta’ bini ta’ kapaċità u skambju 
tal-aħjar prattiki.

imħassar

Or. pt

Emenda 103
Inês Cristina Zuber
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Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-introduzzjoni tas-sistemi ta’ 
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd 
għandhom irendu lis-settur aktar 
kompetittiv.  Konsegwentement, jista’ 
jkun hemm ħtieġa għal opportunitajiet 
professjonali ġodda barra l-attivitajiet tas-
sajd.  Għalhekk, il-FEMS għandu 
jappoġġja d-diversifikazzjoni u l-ħolqien 
tal-impjiegi fil-komunitajiet tas-sajd, 
b’mod partikolari billi jappoġġja l-bidu ta’ 
negozji u l-assenjazzjoni mill-ġdid tal-
bastimenti għal attivitajiet marittimi barra 
l-attivitajiet tas-sajd ta’ bastimenti tas-sajd 
kostali ta’ skala żgħira. Din l-aħħar 
operazzjoni tidher li hija adattata hekk kif 
il-bastimenti tas-sajd kostali ta' skala 
żgħira mhumiex koperti mis-sistemi ta’ 
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd.

(38) Teżisti ħtieġa għal opportunitajiet 
professjonali ġodda fis-setturi relatati 
mas-sajd. Għalhekk, il-FEMS għandu 
jappoġġja d-diversifikazzjoni u l-ħolqien 
tal-impjiegi fil-komunitajiet tas-sajd, 
b’mod partikolari billi jappoġġja l-bidu ta’ 
negozji. 

Or. pt

Emenda 104
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-introduzzjoni tas-sistemi ta’ 
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd 
għandhom irendu lis-settur aktar 
kompetittiv. Konsegwentement, jista’ jkun 
hemm ħtieġa għal opportunitajiet 
professjonali ġodda barra l-attivitajiet tas-
sajd. Għalhekk, il-FEMS għandu jappoġġja 
d-diversifikazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi 
fil-komunitajiet tas-sajd, b’mod partikolari 
billi jappoġġja l-bidu ta’ negozji u l-
assenjazzjoni mill-ġdid tal-bastimenti għal 
attivitajiet marittimi barra l-attivitajiet tas-

(38) L-introduzzjoni tas-sistemi ta’ 
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd 
għandhom irendu lis-settur aktar 
kompetittiv. Konsegwentement, jista’ jkun 
hemm ħtieġa għal opportunitajiet 
professjonali ġodda barra l-attivitajiet tas-
sajd. Għalhekk, il-FEMS għandu jappoġġja 
d-diversifikazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi 
fil-komunitajiet tas-sajd, b’mod partikolari 
billi jappoġġja l-bidu ta’ negozji u l-
assenjazzjoni mill-ġdid tal-bastimenti għal 
attivitajiet marittimi b’impatt ambjentali 
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sajd ta’ bastimenti tas-sajd kostali ta’ skala 
żgħira. Din l-aħħar operazzjoni tidher li 
hija adattata hekk kif il-bastimenti tas-sajd 
kostali ta' skala żgħira mhumiex koperti 
mis-sistemi ta’ konċessjonijiet trasferibbli 
tas-sajd.

baxx, barra l-attivitajiet tas-sajd ta’ 
bastimenti tas-sajd kostali ta’ skala żgħira. 
Din l-aħħar operazzjoni tidher li hija 
adattata hekk kif il-bastimenti tas-sajd 
kostali ta' skala żgħira mhumiex koperti 
mis-sistemi ta’ konċessjonijiet trasferibbli 
tas-sajd.

Or. en

Emenda 105
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) L-għan tal-Politika Komuni tas-Sajd 
huwa li tiżgura użu sostenibbli tal-
istokkijiet tal-ħut.  Il-kapaċità żejda ġiet 
identifikata bħala kawża ewlenija ta’ sajd 
żejjed.  Għaldaqstant, huwa ta’ importanza 
kbira li l-flotta tas-sajd tal-Unjoni tiġi 
adattata għar-riżorsi disponibbli. It-
tneħħija tal-kapaċità żejda permezz ta’ 
għajnuna pubblika bħal waqfien 
temporanju jew permanenti u skemi ta’ 
skrappjar uriet li hija ineffettiva. 
Għaldaqstant, il-FEMS se jappoġġja s-
sistemi ta’ stabbiliment u ġestjoni ta’ 
sistemi ta’ konċessjonijiet ta’ sajd 
trasferibbli li għandhom l-għan li jnaqqsu 
l-kapaċità żejda u jżidu l-prestazzjoni 
ekonomika u l-profitabbiltà tal-operaturi 
kkonċernati.

(39) L-għan tal-Politika Komuni tas-Sajd 
huwa li tiżgura użu sostenibbli tal-
istokkijiet tal-ħut.  Il-kapaċità żejda ġiet 
identifikata bħala kawża ewlenija ta’ sajd 
żejjed.  Għaldaqstant, huwa ta’ importanza 
kbira li l-flotta tas-sajd tal-Unjoni tiġi 
adattata għar-riżorsi disponibbli. Tajjeb li 
nenfasizzaw li t-tneħħija tal-kapaċità żejda 
permezz ta’ għajnuna pubblika bħal 
waqfien temporanju jew permanenti u 
skemi ta’ skrappjar uriet li hija ineffettiva. 

Or. pt

Emenda 106
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Peress li l-kapaċità żejda hija waħda 
mill-kawżi tas-sajd żejjed, huwa meħtieġ li 
jittieħdu miżuri sabiex il-flotta tas-sajd 
tal-Unjoni tiġi adattata għar-riżorsi 
disponibbli; f’dan il-kuntest, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-istabbiliment, il-
modifika u l-ġestjoni tas-sistemi ta’ 
konċessjonijiet ta’ sajd trasferibbli 
introdotti mill-PKS bħala għodod ta’ 
ġestjoni għat-tnaqqas tal-kapaċità żejda.

imħassar

Or. pt

Emenda 107
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) F’dan il-kuntest, il-FEMS għandu 
jappoġġja t-tnaqqis tal-impatt tas-sajd fuq 
l-ambjent marittimu b’mod partikolari 
permezz tal-promozzjoni tal-
ekoinnovazzjoni, apparat u tagħmir aktar 
selettivi kif ukoll miżuri li għandhom l-
għan li jipproteġu u jreġġgħu lura l-
bijodiversità u l-ekosistemi marittimi u s-
servizzi li jipprovdu, b’konformità mal-
Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità 
għall-2020.

(42) F’dan il-kuntest, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-minimizzazzjoni, u fejn ikun 
possibbli, l-eliminazzjoni tal-impatt tas-
sajd fuq l-ambjent marittimu b’mod 
partikolari permezz tal-promozzjoni tal-
ekoinnovazzjoni, apparat u tagħmir aktar 
selettivi kif ukoll miżuri li għandhom l-
għan li jipproteġu u jreġġgħu lura l-
bijodiversità u l-ekosistemi marittimi u s-
servizzi li jipprovdu, b’konformità mal-
Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità 
għall-2020 u l-ilħuq tal-livelli meħtieġa 
biex jinkiseb status ambjentali tajjeb sal-
2020 kif definit fl-ambitu tad-Direttiva ta’ 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima.

Or. en

Emenda 108
Inês Cristina Zuber
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Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kompetittività
u l-prestazzjoni ekonomika tal-attivitajiet
tal-akkwakultura.  Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja t-tagħlim tul il-ħajja u n-
netwerking li jistimolaw it-tixrid tal-
għarfien, kif ukoll is-servizzi ta’ 
konsulenza li jgħinu sabiex jittejbu l-
kompetittività u l-prestazzjoni globali tal-
operaturi.

(51) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kapaċità ta’ 
qligħ tal-produtturi u l-qligħ tal-operaturi 
involuti f’attivitajiet tal-akkwakultura.  
Għalhekk, il-FEMS għandu jappoġġja t-
tagħlim tul il-ħajja u n-netwerking li 
jistimolaw it-tixrid tal-għarfien, kif ukoll 
is-servizzi ta’ konsulenza li jgħinu sabiex 
jittejbu l-kompetittività u l-prestazzjoni 
globali tal-operaturi.

Or. pt

Emenda 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kompetittività 
u l-prestazzjoni ekonomika tal-attivitajiet 
tal-akkwakultura. Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja t-tagħlim tul il-ħajja u n-
netwerking li jistimolaw it-tixrid tal-
għarfien, kif ukoll is-servizzi ta’ 
konsulenza li jgħinu sabiex jittejbu l-
kompetittività u l-prestazzjoni globali tal-
operaturi.

(51) L-investiment fil-kapital uman huwa 
wkoll vitali sabiex jiżdiedu l-kompetittività 
u l-prestazzjoni ekonomika tal-attivitajiet 
tal-akkwakultura. Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja t-tagħlim tul il-ħajja u n-
netwerking li jistimolaw it-tixrid tal-
għarfien, kif ukoll is-servizzi ta’ 
konsulenza li jgħinu sabiex jittejbu l-
metodoloġiji mmirati biex l-attivitajiet 
ikollhom impatt ambjentali iżgħar, il-
prestazzjoni globali u l-kompetittività tal-
operaturi.

Or. en

Emenda 110
Ole Christensen
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Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Fiż-żoni tas-sajd, l-iżvilupp immexxi 
mill-komunità għandu jinkoraġġixxi lill-
istrateġiji innovattivi biex joħolqu t-tkabbir 
u l-impjiegi, b’mod partikolari billi jżidu l-
valur lill-prodotti tas-sajd u jiddiversifikaw 
l-ekonomija lokali lejn attivitajiet 
ekonomiċi ġodda, inklużi dawk offruti 
minn tkabbir marittimu ("blue growth") u 
s-setturi marittimi usa’.

(56) Fiż-żoni tas-sajd, l-iżvilupp immexxi 
mill-komunità għandu jinkoraġġixxi lill-
istrateġiji innovattivi u inklużivi biex 
joħolqu t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi 
ta’ kwalità, b’mod partikolari billi jżidu l-
valur lill-prodotti tas-sajd u jiddiversifikaw 
l-ekonomija lokali lejn attivitajiet 
ekonomiċi ġodda, inklużi dawk offruti 
minn tkabbir marittimu ("blue growth") u 
s-setturi marittimi usa’.

Or. en

Emenda 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) L-iżvilupp sostenibbli taż-żoni tas-
sajd għandu jikkontribwixxi għall-għanijiet 
tal-UE2020 tal-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis tal-faqar, u t-trawwim 
tal-innovazzjoni fil-livell lokali, kif ukoll 
għall-għan tal-koeżjoni territorjali, prijorità 
ewlenija fit-Trattat ta’ Lisbona.

(57) L-iżvilupp sostenibbli taż-żoni tas-
sajd għandu jikkontribwixxi għall-għanijiet 
tal-UE2020 tal-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis tal-faqar, u t-trawwim 
tal-innovazzjoni ekoloġika fil-livell lokali, 
kif ukoll għall-għan tal-koeżjoni 
territorjali, prijorità ewlenija fit-Trattat ta’ 
Lisbona.

Or. en

Emenda 112
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 58
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) L-iżvilupp lokali mmexxi mill-
Komunità għandu jiġi implimentat 
permezz ta’ approċċ minn isfel għal fuq 
minn sħubijiet lokali li huma magħmula 
minn rappreżentanti tal-pubbliku, setturi 
privati u tas-soċjetà ċivili u għandu jkun 
jirrifletti korrettament is-soċjetà lokali; 
dawn l-atturi lokali jinsabu fl-aħjar 
pożizzjoni biex ifasslu u jimplimentaw 
strateġiji integrati tal-iżvilupp lokali 
multisettorjali sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet 
taż-żoni tas-sajd lokali tagħhom; dan huwa 
importanti sabiex tkun żgurata r-
rappreżentanza tal-gruppi ta’ azzjoni lokali 
b’mod li l-ebda grupp ta’ interess wieħed 
ma jkollu aktar minn 49% tad-dritt tal-vot 
fil-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

(58) L-iżvilupp lokali mmexxi mill-
Komunità għandu jiġi implimentat 
permezz ta’ approċċ minn isfel għal fuq 
minn sħubijiet lokali li huma magħmula 
minn rappreżentanti tal-pubbliku, setturi 
privati u tas-soċjetà ċivili, inklużi l-
imsieħba soċjali rappreżentattivi, u 
għandu jkun jirrifletti korrettament is-
soċjetà lokali; dawn l-atturi lokali jinsabu 
fl-aħjar pożizzjoni biex ifasslu u 
jimplimentaw strateġiji integrati tal-
iżvilupp lokali multisettorjali sabiex 
jissodisfaw il-ħtiġijiet taż-żoni tas-sajd 
lokali tagħhom; dan huwa importanti 
sabiex tkun żgurata r-rappreżentanza tal-
gruppi ta’ azzjoni lokali b’mod li l-ebda 
grupp ta’ interess wieħed ma jkollu aktar 
minn 49% tad-dritt tal-vot fil-korpi tat-
teħid tad-deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Il-FEMS għandu jappoġġja l-
promozzjoni ta’ tmexxija marittima 
integrata fil-livelli kollha, speċjalment 
permezz ta’ skambji tal-aqwa prattiċi u l-
implimentazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-
istrateġiji tal-baċini tal-baħar. Dawn l-
istrateġiji huma maħsuba biex jistabbilixxu 
qafas integrat għall-indirizzar tal-isfidi 
komuni fil-baċini tal-baħar Ewropej u l-
kooperazzjoni msaħħa bejn il-partijiet 
interessati sabiex jimmassimizzaw l-użu 
tal-istrumenti finanzjarji u l-fondi tal-
Unjoni u jikkontribwixxu għall-koeżjoni 

(77) Il-FEMS għandu jappoġġja l-
promozzjoni ta’ tmexxija marittima 
integrata fil-livelli kollha, speċjalment 
permezz ta’ skambji tal-aqwa prattiċi u l-
implimentazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-
istrateġiji tal-baċini tal-baħar. Dawn l-
istrateġiji huma maħsuba biex jistabbilixxu 
qafas integrat għall-indirizzar tal-isfidi 
komuni fil-baċini tal-baħar Ewropej u l-
kooperazzjoni msaħħa bejn il-partijiet 
interessati sabiex jimmassimizzaw l-użu 
tal-istrumenti finanzjarji u l-fondi tal-
Unjoni u jikkontribwixxu għas-
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ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. sostenibilità ambjentali u għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 114
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Il-FEMS għandu jappoġġja wkoll it-
tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-impjiegi, 
l-innovazzjoni u l-kompetittività fis-setturi 
marittimi u fir-reġjuni kostali. Huwa 
partikolarment importanti li jiġu 
identifikati l-ostakoli regolatorji u n-
nuqqasijiet fil-ħiliet li jfixklu t-tkabbir 
f’setturi marittimi emerġenti u prospettivi, 
kif ukoll l-operazzjonijiet immirati lejn it-
trawwim tal-investiment fl-innovazzjoni 
teknoloġika meħtieġa biex jitjieb il-
potenzjal kummerċjali tal-applikazzjonijiet 
tal-baħar u dawk marittimi.

(80) Il-FEMS għandu jappoġġja wkoll it-
tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv, 
l-impjiegi, kundizzjonijiet tal-għajxien u 
tax-xogħol imtejba, l-innovazzjoni u l-
kompetittività fis-setturi marittimi u fir-
reġjuni kostali. Huwa partikolarment 
importanti li jiġu identifikati l-ostakoli 
regolatorji u n-nuqqasijiet fil-ħiliet li 
jfixklu t-tkabbir f’setturi marittimi 
emerġenti u prospettivi, kif ukoll l-
operazzjonijiet immirati lejn it-trawwim 
tal-investiment fl-innovazzjoni teknoloġika 
meħtieġa biex jitjieb il-potenzjal 
kummerċjali tal-applikazzjonijiet tal-baħar 
u dawk marittimi.

Or. en

Emenda 115
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Konxji mill-importanza tal-iżgurar tal-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar u tal-protezzjoni tal-istokkijiet tal-
ħut, b’mod partikolari mis-sajd illegali u fl-
ispirtu tal-konklużjonijiet magħmula fil-

(88) Konxji mill-importanza tal-iżgurar tal-
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar u tal-protezzjoni tal-istokkijiet tal-
ħut, b’mod partikolari mis-sajd illegali u fl-
ispirtu tal-konklużjonijiet magħmula fil-
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Green Paper dwar ir-Riforma tal-PKS, 
dawk l-operaturi li ma jkunux konformi 
mar-regoli tal-PKS, b’mod partikolari 
dawk li jipperikolaw is-sostenibbiltà tal-
istokkijiet ikkonċernati u li għalhekk 
jikkostitwixxu theddid serju għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-
baħar fil-livell tal-MSY li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjonijiet ta' speċijiet 
maħsuda 'l fuq mil-livelli li jistgħu joħolqu 
l-MSY u dawk li huma involuti fis-sajd tal-
IUU għandhom jiġu esklużi mill-appoġġ 
fil-kuntest tal-FEMS. Il-finanzjament tal-
Unjoni fl-ebda stadju mill-għażla għall-
implimentazzjoni ta’ operazzjoni ma 
għandu jintuża biex ixekkel l-interess 
pubbliku ta’ konservazzjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar espress fl-għanijiet tar-
Regolament tal-PKS.

Green Paper dwar ir-Riforma tal-PKS, 
dawk l-operaturi li ma jkunux konformi 
mar-regoli tal-PKS, b’mod partikolari 
dawk li jipperikolaw is-sostenibbiltà tal-
istokkijiet ikkonċernati u li għalhekk 
jikkostitwixxu theddid serju għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-
baħar fil-livell tal-MSY li jirrestawraw u 
jħarsu l-popolazzjonijiet ta' speċijiet 
maħsuda 'l fuq mil-livelli li jistgħu joħolqu 
l-MSY u dawk li huma involuti fis-sajd tal-
IUU, kif ukoll dawk li ma jirrispettaw il-
kundizzjonijiet tax-xogħol fl-ambitu tal-
Konvenzjoni Nru. 188 u r-
Rakkomandazzjoni Nru. 199 tal-ILO, 
għandhom jiġu esklużi mill-appoġġ fil-
kuntest tal-FEMS. Il-finanzjament tal-
Unjoni fl-ebda stadju mill-għażla għall-
implimentazzjoni ta’ operazzjoni ma 
għandu jintuża biex ixekkel l-interess 
pubbliku ta’ konservazzjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar espress fl-għanijiet tar-
Regolament tal-PKS.

Or. en

Emenda 116
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 'sajjied' tfisser kwalunkwe persuna 
involuta f’sajd professjonali, kif rikonoxxut 
mill-Istat Membru, abbord bastiment 
operattiv tas-sajd jew involuta fir-rakkolta 
professjonali ta’ organiżmi tal-baħar, kif 
rikonoxxut mill-Istat Membru, mingħajr 
bastiment;

(6) 'sajjied' tfisser kwalunkwe persuna 
involuta f’sajd professjonali, kif rikonoxxut 
mill-Istat Membru, abbord bastiment 
operattiv tas-sajd jew involuta fir-rakkolta 
professjonali ta’ organiżmi tal-baħar, kif 
rikonoxxut mill-Istat Membru, mingħajr 
bastiment. Sakemm ma jiġix speċifikat 
b’mod ieħor, ‘sajjied’ tfisser kemm is-sid 
tal-bastiment kif ukoll il-persuna li 
taħdem abbord li jkollha relazzjoni ta’ 
impjieg ma’ sid il-bastiment.
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Or. en

Emenda 117
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi sajd u akkwakultura 
sostenibbli u kompetittivi;

(a) jippromwovi sajd u akkwakultura 
sostenibbli;

Or. pt

Emenda 118
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jippromwovi żvilupp territorjali 
bilanċjat u inklużiv taż-żoni tas-sajd;

(c) jippromwovi żvilupp sostenibbli taż-
żoni kostali li huma l-aktar dipendenti fuq 
is-sajd u l-ħolqien tal-impjiegi;

Or. pt

Emenda 119
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku, 
l-inklużjoni soċjali, il-ħolqien tal-impjiegi 
u l-appoġġ tal-mobbiltà tax-xogħol 
f’komunitajiet kostali u interni li 
jiddependu fuq is-sajd u l-akkwakultura;

(a) Il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku, 
l-inklużjoni soċjali u l-ħolqien tal-impjiegi 
u l-appoġġ ta’ komunitajiet kostali u interni 
li jiddependu fuq is-sajd u l-akkwakultura;
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Or. pt

Emenda 120
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku, 
l-inklużjoni soċjali, il-ħolqien tal-impjiegi 
u l-appoġġ tal-mobbiltà tax-xogħol 
f’komunitajiet kostali u interni li 
jiddependu fuq is-sajd u l-akkwakultura;

(a) promotion of economic growth, social 
inclusion, creation of jobs, l-impjegabbiltà,
u l-appoġġ tal-mobbiltà tax-xogħol 
f’komunitajiet kostali u interni li 
jiddependu fuq is-sajd u l-akkwakultura, 
filwaqt li jqisu l-qagħda ta’ gruppi 
vulnerabbli bħan-nisa, gruppi fil-
minoranza u ż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda 121
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet tas-
sajd f’setturi oħrajn tal-ekonomija 
marittima u t-tkabbir tal-ekonomija 
marittima, inkluża l-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima.

(b) appoġġ għas-settur tas-sajd u d-
diversifikazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd 
f’setturi oħrajn tal-ekonomija marittima u 
t-tkabbir tal-ekonomija marittima, inkluża 
l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Or. pt

Emenda 122
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – sottopunt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet tas-
sajd f’setturi oħrajn tal-ekonomija 
marittima u t-tkabbir tal-ekonomija 
marittima, inkluża l-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima.

(b) id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet tas-
sajd f’setturi oħrajn tal-ekonomija 
marittima, il-mobilità ta’ sajjieda 
impjegati jekk dawn jitilfu l-impjieg, u t-
tkabbir tal-ekonomija marittima, inkluża l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 123
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – parti intraduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-trawwim tas-sajd innovattiv, 
kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien 
permezz tal-enfasi fuq dawn l-oqsma:

(2) It-trawwim tas-sajd innovattiv u bbażat 
fuq l-għarfien permezz tal-enfasi fuq dawn 
l-oqsma:

Or. pt

Emenda 124
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) itejjeb il-kompetittività u l-vijabbiltà 
tas-sajd, b’mod partikolari tas-sajd kostali 
fuq skala żgħira u t-titjib tas-sikurezza jew
tal-kondizzjonijiet tax-xogħol;

(b) itejjeb il-kapaċità ta’ qligħ tal-
produtturi u l-vijabbiltà tas-sajd, b’mod 
partikolari tas-sajd kostali fuq skala żgħira 
u t-titjib tas-sikurezza u tal-kondizzjonijiet 
tax-xogħol;

Or. pt
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Emenda 125
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 –sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-iżvilupp ta’ ħiliet professjonali ġodda 
u t-tagħlim tul il-ħajja;

(c) iħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jidħlu fis-
settur, u l-iżvilupp ta’ taħriġ vokazzjonali,
ħiliet professjonali ġodda u t-tagħlim tul il-
ħajja; 

Or. pt

Emenda 126
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – parti intraduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-trawwim ta’ akkwakultura 
innovattiva, kompetittiva u bbażata fuq l-
għarfien permezz tal-enfasi fuq dawn l-
oqsma:

(3) It-trawwim ta’ akkwakultura 
innovattiva u bbażata fuq l-għarfien 
permezz ta’ enfasi fuq dawn l-oqsma:

Or. pt

Emenda 127
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-kompetittività u l-vijabbiltà
ta’ impriżi tal-akkwakultura, b’mod 
partikolari SMEs;

(b) it-titjib tal-kapaċità ta’ qligħ tal-
produtturi u tal-vijabbiltà ta’ impriżi tal-
akkwakultura, b’mod partikolari SMEs;

Or. pt
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Emenda 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4 – sottopunt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-kisba ta’ status ambjentali tajjeb 
sal-2020 kif definit fl-ambitu tad-Direttiva 
ta’ Qafas dwar l-Istrateġija Marittima. 

Or. en

Emenda 129
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 6 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għall-kontroll u l-infurzar, 
filwaqt li titjieb il-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti.

(b) l-appoġġ għall-kontroll u l-infurzar, 
inklużi spezzjonijiet tax-xogħol, filwaqt li 
titjieb il-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti.

Or. en

Emenda 130
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 6 – sottopunt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-appoġġ tas-sħubija, il-kooperazzjoni 
u d-djalogu bejn ix-xjentisti u s-sajjieda 
biex tiżdied l-approprazzjoni tal-PKS mill-
partijiet konċernati affettwati.
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Emenda 131
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prinċipji msemmija fl-
Artikolu 4 tar-[Regolament (UE) Nru […] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni u l-
komplimentarjetà bejn l-appoġġ mill-
FEMS u minn politiki u strumenti 
finanzjarji oħrajn tal-Unjoni, inkluż ir-
Regolament (KE) Nru [li jistabbilixxi l-
Programm Kwadru għall-Ambjent u l-
Azzjoni dwar it-Tibdil fil-Klima
(Programm Kwadru LIFE)] u dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni. Il-
koordinazzjoni bejn l-għajnuna mill-FEMS 
u l-Programm Qafas LIFE għandha 
tinkiseb, b’mod partikolari, permezz tal-
promozzjoni tal-finanzjament ta’ attivitajiet 
li jikkomplimentaw proġetti integrati 
ffinanzjati taħt il-Programm Qafas LIFE, 
kif ukoll permezz tal-promozzjoni tal-użu 
ta’ soluzzjonijiet, metodi u strateġiji
vvalidati taħt il-Programm Qafas LIFE.

Skont il-prinċipji msemmija fl-Artikolu 4 
tar-[Regolament (UE) Nru […] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni], il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-koordinazzjoni u l-
komplimentarjetà bejn l-appoġġ mill-
FEMS u minn fondi oħrajn fil-qafas tal-
politika ta’ koeżjoni u politiki u strumenti 
finanzjarji oħrajn tal-Unjoni, inkluż ir-
Regolament (KE) Nru [li jistabbilixxi l-
Programm Kwadru għall-Ambjent u l-
Azzjoni dwar it-Tibdil fil-Klima
(Programm Kwadru LIFE)] u dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni. Il-
koordinazzjoni bejn l-għajnuna mill-FEMS 
u l-Programm Qafas LIFE għandha 
tinkiseb, b’mod partikolari, permezz tal-
promozzjoni tal-finanzjament ta’ attivitajiet 
li jikkomplimentaw proġetti integrati 
ffinanzjati taħt il-Programm Qafas LIFE, 
kif ukoll permezz tal-promozzjoni tal-użu 
ta’ soluzzjonijiet, metodi u strateġiji 
vvalidati taħt il-Programm Qafas LIFE, 
speċjalment fil-qasam ta’ prijorità tal-
bijodiversità.

Or. en

Emenda 132
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) operaturi li jkunu wettqu ksur tal-
Konvenzjoni Nru 188 tal-ILO u tar-
Rakkomandazzjoni Nru 199 dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur tas-
sajd.

Or. en

Emenda 133
Andrea Zanoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) kwalunkwe investiment abbord għal 
flotot li joperaw b’kapaċità żejda.

Or. en

Emenda 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. EUR 4,535,000,000 tar-riżorsi 
msemmija fil-paragrafu (1) għandhom jiġu 
allokati għall-iżvilupp sostenibbli tas-sajd, 
tal-akkwakultura u taż-żoni tas-sajd taħt il-
Kapitoli I, II u III tat-Titolu V.

2. Ammont totali massimu ta' 
EUR 4.170.000.000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-iżvilupp sostenibbli tas-sajd, tal-
akkwakultura u taż-żoni tas-sajd taħt il-
Kapitoli I, II u III tat-Titolu V.

Or. en
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Emenda 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. EUR 477 000 000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-miżuri ta’ kontroll u infurzar 
imsemmija fl-Artikolu 78.

3. Ammont totali minimu ta' 
EUR 600.000.000 tar-riżorsi msemmija fil-
paragrafu (1) għandhom jiġu allokati għall-
miżuri ta’ kontroll u infurzar imsemmija fl-
Artikolu 78.

Or. en

Emenda 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. EUR 358.000.000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-miżuri dwar il-ġbir tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 79.

4. Ammont totali minimu ta' 
EUR 600.000.000 tar-riżorsi msemmija fil-
paragrafu (1) għandhom jiġu allokati għall-
miżuri dwar il-ġbir tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 79.

Or. en

Emenda 137
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-livell tal-impjiegi fis-sajd u l-
akkwakultura,

(i) il-livell tal-impjiegi fis-settur tas-sajd u 
fl-akkwakultura,

Or. pt
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Emenda 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da ) konsistenza tal-miżuri fl-ambitu tal-
prijoritajiet tal-Unjoni għall-FEMS li 
hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 38(1)d ta' dan ir-Regolament 
mal-oqfsa ta' azzjoni prijoritizzata 
Natura 2000 fl-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 
tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġi.  

Or. en

Emenda 139
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) deskrizzjoni tal-kriterji tal-għażla għall-
proġetti;

(f) deskrizzjoni tal-kriterji tal-għażla għall-
proġetti, filwaqt li tingħata prijorità lil 
proġetti li huma mfassla biex inaqqsu l-
impatt ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd u 
tal-akkwakultura;

Or. en

Emenda 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt o – sottopunt i – inċiż 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- valutazzjoni tal-bilanċ bejn il-kapaċità 
tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd.

Or. en

Emenda 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi stimolata l-innovazzjoni fis-
sajd il-FEMS jista’ jappoġġja proġetti li 
għandhom l-għan li jiżviluppaw jew 
jintroduċu prodotti ġodda jew 
sostanzjalment imtejba meta mqabbla mal-
qagħda attwali, proċessi ġodda jew 
imtejba, sistemi ta’ ġestjoni u 
organizzazzjoni ġodda jew imtejba.

1. Sabiex tiġi stimolata l-innovazzjoni fis-
sajd il-FEMS jista’ jappoġġja proġetti li 
għandhom l-għan li jiżviluppaw jew 
jintroduċu prodotti ġodda jew 
sostanzjalment imtejba meta mqabbla mal-
qagħda attwali, proċessi ġodda jew 
imtejba, sistemi ta’ ġestjoni u 
organizzazzjoni ġodda jew imtejba, 
sakemm proġetti tali jikkontribwixxu 
għall-kisba tal-objettivi li hemm referenza 
għalihom fl-Artikoli 2 u 3 tar-
[Regolament PKS].

Or. en

Emenda 142
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tagħlim tul il-ħajja, it-tixrid ta’ 
għarfien xjentifiku u prattiċi innovattivi u 
l-akkwist ta’ ħiliet professjonali ġodda 
marbuta b’mod partikolari mal-ġestjoni 
sostenibbli tal-ekosistemi tal-baħar, l-

(a) żgħażagħ li qed jipprovaw jidħlu fis-
settur, taħriġ vokazzjonali, it-tagħlim tul 
il-ħajja, it-tixrid ta’ għarfien xjentifiku u 
prattiċi innovattivi u l-akkwist ta’ ħiliet 
professjonali ġodda marbuta b’mod 
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attivitajiet fis-settur marittimu, l-
innovazzjoni u l-imprenditorija;

partikolari mal-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar, l-attivitajiet fis-settur 
marittimu, l-innovazzjoni u l-
imprenditorija;

Or. pt

Emenda 143
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tad-djalogu soċjali fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali li 
jinvolvi s-sajjieda u partijiet interessati 
rilevanti oħrajn.

(c) il-promozzjoni tad-djalogu soċjali fil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali li 
jinvolvi l-imsieħba soċjali 
rappreżentattivi.

Or. en

Emenda 144
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rikonfigurazzjoni ta’ bastimenti tas-
sajd kostali fuq skala żgħira sabiex dawn 
jiġu assenjati mill-ġdid għal attivitajiet
barra mis-settur tas-sajd.

(b) ir-rikonfigurazzjoni ta’ bastimenti tas-
sajd kostali fuq skala żgħira sabiex dawn 
jiġu assenjati mill-ġdid għal attivitajiet li 
jikkumplimentaw is-settur tas-sajd.

Or. pt

Emenda 145
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata lil sajjieda 
jew lil proprjetarji ta’ bastimenti tas-sajd.

2. L-appoġġ għandu jingħata biss lil 
sajjieda jew lil proprjetarji ta’ bastimenti 
tas-sajd li joperaw f’żoni tas-sajd fejn 
jintwera li jeżisti bilanċ reali bejn l-
opportunitajiet tas-sajd u l-kapaċità tas-
sajd.

Or. en

Emenda 146
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
Appoġġ għal sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli tal-PKS
1. Sabiex jistabbilixxi jew jimmodifika 
sistemi ta’ konċessjonijiet tas-sajd skont l-
Artikolu 27 tar-[Regolament tal-PKS], il-
FEMS jista’ jappoġġja:
(a) it-tfassil u l-iżvilupp ta’ mezzi tekniċi u 
amministrattivi meħtieġa għall-ħolqien 
jew il-funzjonament ta’ sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli;
(b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati fit-tfassil u l-iżvilupp ta’ sistemi 
ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli;
(c) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-
sistemi ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli;
(d) il-ġestjoni tas-sistemi ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.
2. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1 (a), (b) u 
(c) għandu jingħata biss lill-awtoritajiet 
pubbliċi. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) 
ta’ dan l-Artikolu għandu jingħata lil 
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awtoritajiet pubbliċi, persuni ġuridiċi jew 
fiżiċi jew organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti involuti fil-ġestjoni kollettiva 
tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
miġbura skont l-Artikolu 28(4) tar-
Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd.

Or. pt

Emenda 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
tal-miżuri ta’ konservazzjoni taħt l-
Artikoli 17 u 21 tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd], il-FEMS jista’ 
jappoġġja:

1. Sabiex jiġi implimentati b’mod 
effiċjenti l-prijoritajiet dwar ir-
reġjonalizzazzjoni fil-FKS u l-miżuri ta’ 
konservazzjoni taħt l-Artikoli 17 u 21 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd], il-FEMS jista’ jappoġġja:

Or. en

Emenda 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati
fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ konservazzjoni skont it-tifsira tal-
Artikoli 17 u 21 tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd]

(b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati
fit-twaqqif u l-ħolqien ta’ pjanijiet 
multiannwali skont l-Artikoli 9, 10 u 11 
tar-[Regolament PKS] u miżuri ta’ 
konservazzjoni skont it-tifsira tal-
Artikoli 17 u 21 tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd].

Or. en
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Emenda 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-promozzjoni tar-riċerka dwar 
prattiki u rkaptu tas-sajd, valutazzjoni tal-
istokk u l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema li għandhom l-għan li 
jimminimizzaw jew jevitaw l-impatt 
dannużi tas-sajd fuq l-ispeċijiet u l-
ħabitats marittimi.

Or. en

Emenda 150
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ġestjoni, ir-restorazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ żoni tan-NATURA 2000, 
skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE 
tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġi u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
f’konformità mal-oqsfa ta’ azzjonijiet 
prijoritizzati skont id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE;

(d) l-identifikazzjoni, l-għażla u t-twaqqif, 
kif ukoll il-ġestjoni, ir-restorazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ żoni tan-NATURA 2000, 
skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE 
tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġi u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
f’konformità mal-oqsfa ta’ azzjonijiet 
prijoritizzati skont id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE;

Or. en
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Emenda 151
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni, ir-restorazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ żoni marittimi protetti fid-
dawl tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
protezzjoni spazjali msemmija fl-
Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(e) l-identifikazzjoni, l-għażla u t-twaqqif 
kif ukoll il-ġestjoni, ir-restorazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ żoni marittimi protetti fid-
dawl tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
protezzjoni spazjali msemmija fl-
Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Or. en

Emenda 152
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-appoġġ fl-ambitu tal-paragrafu 1(a) 
għandu jingħata lil sajjieda kostali fuq 
skala żgħira li għandhom bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni rreġistrati bħala attivi u li 
jkunu wettqu attivitajiet ta’ sajd fuq il-
baħar għal mill-inqas 240 ġurnata matul 
is-sentejn ta’ qabel id-data tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni. L-appoġġ 
fl-ambitu tal-paragrafu 1(a) mgħandux 
jipprovdi appoġġ tad-dħul lil operaturi li 
jagħmlu parti minn sezzjoni ta' flotta li 
topera b’kapaċità żejda. 

Or. en

Emenda 153
Andrea Zanoni
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġu mitigati l-effetti tat-tibdil fil-
klima, il-FEMS jista’ jappoġġja:

1. Sabiex jiġu mitigati l-effetti tat-tibdil fil-
klima, u dment li jintwera li dan mhux se 
jwassal biex tiżdied il-ħila ta’ bastiment 
tas-sajd li jaqbad il-ħut, il-FEMS jista’ 
jappoġġja:

Or. en

Emenda 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ imsemmi f’dan il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss lis-sidien tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li l-
bastimenti tagħhom ikunu wettqu attività 
ta’ sajd għal mill-inqas 60 ġurnata fuq il-
baħar matul is-sentejn qabel id-data tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni.

4. L-appoġġ imsemmi f’dan il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss lis-sidien tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li l-
bastimenti tagħhom ikunu qed joperaw 
f’żoni tas-sajd fejn jintwera li hemm 
bilanċ reali bejn l-opportunitajiet tas-sajd 
u l-kapaċità tas-sajd u li jkunu wettqu 
attività ta’ sajd għal mill-inqas 60 ġurnata 
fuq il-baħar matul is-sentejn qabel id-data 
tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

Or. en

Emenda 155
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tagħlim tul il-ħajja, it-tixrid ta’ 
għarfien xjentifiku u prattiċi innovattivi u 

(a) it-tagħlim tul il-ħajja, it-tixrid ta’ 
għarfien xjentifiku u prattiċi innovattivi u 
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l-akkwist ta’ ħiliet professjonali ġodda fl-
akkwakultura;

l-akkwist ta’ ħiliet professjonali ġodda fl-
akkwakultura li jikkontribwixxu biex 
inaqqsu l-impatt ambjentali tal-
operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 156
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jirriflettu b’mod wiesa’ l-enfasi 
prinċipali tal-istrateġija tagħhom u l-
kompożizzjoni soċjoekonomika taż-żona 
permezz ta’ rappreżentanza bbilanċjata tal-
partijiet interessati ewlenin, inklużi s-settur 
privat, is-settur pubbliku u s-soċjetà ċivili;

(a) jirriflettu b’mod wiesa’ l-enfasi 
prinċipali tal-istrateġija tagħhom u l-
kompożizzjoni soċjoekonomika taż-żona 
permezz ta’ rappreżentanza bbilanċjata tal-
partijiet interessati ewlenin, inklużi s-settur 
privat, is-settur pubbliku, is-soċjetà ċivili u
l-imsieħba soċjali rappreżentattivi;

Or. en

Emenda 157
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw rappreżentanza sinifikanti tas-
setturi tas-sajd u tal-akkwakultura.

(b) jiżguraw rappreżentanza sinifikanti tas-
setturi tas-sajd u tal-akkwakultura, inklużi 
l-imsieħba soċjali rappreżentattivi.

Or. en

Emenda 158
Ole Christensen
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iż-żieda tal-valur, il-ħolqien tal-impjiegi 
u l-promozzjoni tal-innovazzjoni fl-istadji 
kollha tal-katina tal-provvista tas-sajd u tal-
akkwakultura;

(a) iż-żieda tal-valur, il-ħolqien tal-
impjiegi, it-tħeġġiġ taż-żgħażagħ għas-
settur tas-sajd u l-promozzjoni tal-
innovazzjoni fl-istadji kollha tal-katina tal-
provvista tas-sajd u tal-akkwakultura;

Or. en

Emenda 159
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-promozzjoni tal-benessri soċjali u l-
wirt kulturali fl-oqsma fiż-żoni tas-sajd 
inkluż il-wirt kulturali marittimu;

(d) il-promozzjoni tal-benessri soċjali u l-
inklużjoni u l-wirt kulturali fl-oqsma fiż-
żoni tas-sajd inkluż il-wirt kulturali 
marittimu;

Or. en

Emenda 160
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri speċifiċi ta’ kontroll u ta’ 
infurzar fil-kuntest tal-PKS;

(b) miżuri speċifiċi ta’ kontroll u ta’ 
infurzar fil-kuntest tal-PKS, inklużi 
spezzjonijiet tax-xogħol;

Or. en
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