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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS) hu strument ġdid tal-Unjoni għall-
Finanzjament tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) u tal-Politika Marittima Integrata (PMI) 
bejn l-2014 u l-2020.

Il-FEMS jagħmel parti mill-Istrateġija Ewropa 2020 u għandu jikkontribwixxi għall-kisba tal-
objettivi komuni tal-Unjoni permezz ta’ tliet inizjattivi emblematiċi: i) Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza, ii) Unjoni għall-innovazzjoni u iii) Aġenda għall-ħiliet u impjiegi ġodda.

Il-FEMS jagħmel parti wkoll mill-kuntest usa’ tal-politika tal-koeżjoni, jikkondividi l-
objettivi u l-prijoritajiet komuni tal-Fondi l-oħra, bil-ħsieb li jkun promoss użu integrat tar-
riżorsi disponibbli. 

Il-proposta għall-regolament tal-Kummissjoni Ewropea qed tipprova tinkludi dimensjoni 
soċjali akbar fl-FEMS. Fil-fatt, it-test tar-regolament jinkludi diversi elementi orjentati f’din 
id-direzzjoni, u li magħhom nistgħu inżidu oħrajn. 

Il-FEMS għandu jrawwem il-ħolqien tal-impjiegi u l-koeżjoni soċjali, b'mod partikolari fil-
komunitajiet li jiddependu mis-settur tas-sajd, biex jingħata wkoll lok għad-diversifikazzjoni 
tal-attivitajiet f’setturi marittimi oħra. 

Għaldaqstant, il-FEMS għandu jippromwovi l-kapital uman u jrawwem id-diversifikazzjoni 
billi joffri lis-sajjieda l-opportunità li jitħarrġu biex jagħmlu attivitajiet ġodda emerġenti 
f’setturi marittimi oħra. Tajjeb li nistabbilixxu li l-FEMS jista’ wkoll jiffinanza strumenti u 
attivitajiet għall-antiċipazzjoni tal-ħiliet meħtieġa.

Aspett ieħor importanti li l-Fond għandu jiffinanzja hu t-titjib tas-saħħa u tas-sikurezza tas-
sajjieda u ta’ ħaddiema oħra tas-settur tas-sajd, permezz ta’ investimenti abbord, f’tagħmir 
individwali jew f’infrastrutturi, kif ukoll taħriġ fis-saħħa u s-sikurezza.  

Fil-proposta tal-Kummissjoni, il-FEMS jirrikonoxxi għall-ewwel darba r-rwol li l-konjuġi –
fil-parti l-kbira nisa – spiss ikollhom fin-negozju familjari tas-sajd. Il-konjuġi jistgħu 
jibbenifikaw inter alia minn appoġġ mill-FEMS għal taħriġ, b’mod partikolari għall-kisba ta’ 
ħiliet marbuta mal-intraprenditorija u l-ġestjoni tan-negozju. Barra minn hekk, tajjeb li 
tingħata spinta l-parteċipazzjoni tal-konjuġi tas-sajjieda fid-djalogu soċjali u fil-każijiet ta’ 
approċċ parteċipattiv.

Hemm previsti għajnuniet speċjali għall-innovazzjoni; tajjeb insemmu li dawn l-għajnuniet 
għandhom jinkludu l-innovazzjoni soċjali, bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet ġodda għall-
problemi soċjali.

Il-FEMS jista’ jintuża wkoll biex isaħħaħ approċċ parteċipattiv għall-iżvilupp sostenibbli taż-
żoni tas-sajd. F’dan il-każ, tajjeb nenfasizzaw li l-partijiet konċernati kollha jridu jkunu 
rappreżentati fit-teħid tad-deċiżjonijiet.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jitlob lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 bis) Tajjeb infakkru li meta tkun qed 
tiddefinixxi u timplimenta l-politiki u l-
azzjonijiet tagħha tar-riforma tal-PKS, l-
UE għandha tikkunsidra r-rekwiżiti 
marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjieg, mal-garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata, mal-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u ma’ livell għoli ta’ 
edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem, b’rispett tal-Artikolu 9 
TFUE.

Or. es

Emenda 2
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’ 
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-

(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’ 
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, li l-
ewlenin fosthom huma dawk relatati mal-
impjiegi u mal-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali, filwaqt li l-effettività 
għandha tittejjeb permezz ta’ enfasi akbar 
fuq ir-riżultati. L-inklużjoni tal-PMI fil-
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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.

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. es

Emenda 3
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 ma’ żieda fl-għadd ta’ impjiegi u l-
koeżjoni ekonomika, soċjali territorjali, 
mat-trawwim tal-innovazzjoni u ta’ setturi 
tas-sajd u l-akkwakultura imsejsa fuq l-
għarfien, u mal-promozzjoni tas-sajd u l-
akkwakultura sostenibbli u effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, 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. es

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fl-istadji kollha tal-implimentazzjoni 
tal-Fond, l-Unjoni għandu jkollha l-għan li 
telimina n-nuqqas ta’ ugwaljanza u 
tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa, kif ukoll tiġġieled id-diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali.

(7) Fid-definizzjoni tal-Kundizzjonijiet 
ġenerali ex ante u fl-istadji kollha tal-
implimentazzjoni tal-Fond, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li telimina n-nuqqas 
ta’ ugwaljanza u tippromwovi l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, kif ukoll tiġġieled id-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali.

Or. es

Emenda 5
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 biex ikun żgurat livell ta’ għajxien 
adegwat għal dawk li jaħdmu fis-settur 
tas-sajd, bl-għan li ma jkomplux jispiċċaw 
fix-xejn ħafna komunitajiet tas-sajd 
kostali u interni li jiddependu fuq is-sajd, 
jiżdied il-valur tal-attivitajiet tas-sajd u 
tkun promossa d-diversifikazzjoni lejn 
setturi oħra tal-ekonomija marittima. 
Barra minn hekk, għandha tikkontribwixxi 
għal produttività akbar, swieq stabbli, 
tiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-
provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli.

Or. es
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Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni u tiġi 
armonizzata l-implimentazzjoni tal-Fondi li 
jipprovdu appoġġ fil-kuntest tal-politika ta’ 
koeżjoni, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE) u l-Fond ta’ Koeżjoni 
(FK), mal-Fondi għall-iżvilupp rurali, 
jiġifieri l-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR), u għas-settur tal-
affarijiet marittimi u s-sajd, jiġifieri l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd (FEMS), ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet komuni għal dawn il-
Fondi kollha (il-'Fondi tal-PKS') fir-
[Regolament (UE) Nru […] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni]. Minbarra dan 
ir-Regolament, il-FEMS fih 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba l-
partikolaritajiet tal-PKS u l-PMI.

(20) Sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni u tiġi 
armonizzata l-implimentazzjoni tal-Fondi li 
jipprovdu appoġġ fil-kuntest tal-politika ta’ 
koeżjoni, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE) u l-Fond ta’ Koeżjoni 
(FK), mal-Fondi għall-iżvilupp rurali, 
jiġifieri l-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR), u għas-settur tal-
affarijiet marittimi u s-sajd, jiġifieri l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd (FEMS), ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet komuni għal dawn il-
Fondi kollha (il-'Fondi tal-PKS') fir-
[Regolament (UE) Nru […] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni]. Tajjeb li 
nsemmu wkoll li l-Fondi jistgħu jintużaw 
b’mod kumplimentari biex jintlaħqu 
b’mod aktar effiċjenti l-għanijiet 
prijoritarji tal-politika ta’ koeżjoni tal-
Unjoni u tal-Istrateġija Ewropa 2020; 
f’dan ir-rigward, tajjeb insemmu s-
sinerġija meħtieġa bejn l-FEMS u l-FSE 
biex jintlaħqu l-objettivi importanti 
relatati mal-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali. Minbarra dan ir-
Regolament, il-FEMS fih dispożizzjonijiet 
speċifiċi minħabba l-partikolaritajiet tal-
PKS u l-PMI.

Or. es

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Billi jiġi kkunsidrat id-daqs tal-FEMS 
tal-ġejjieni u fid-dawl tal-prinċipju ta’

(21) Billi jiġi kkunsidrat id-daqs tal-FEMS 
tal-ġejjieni u fid-dawl tal-prinċipju ta’ 
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proporzjonalità, id-dispożizzjonijiet relatati 
mal-ippjanar strateġiku ġew derogati mir-
Regolament [dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni], u minn issa ’l quddiem, il-
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
għandha ssir tal-inqas darbtejn matul il-
perjodu ta’ pprogrammar, madanakollu, 
dan ma għandux ikun obbligatorju darba 
kull sena għaliex dan ikun jikkostitwixxi 
piż amministrattiv u finanzjarju eċċessiv 
għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri.

proporzjonalità, id-dispożizzjonijiet relatati 
mal-ippjanar strateġiku ġew derogati mir-
Regolament [dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni], u minn issa ’l quddiem, il-
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
għandha ssir tal-inqas tliet darbiet matul il-
perjodu ta’ pprogrammar, madanakollu, 
dan ma għandux ikun obbligatorju darba 
kull sena għaliex dan ikun jikkostitwixxi 
piż amministrattiv u finanzjarju eċċessiv 
għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri.

Or. es

Emenda 8
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) Sabiex jiġi żgurat valur miżjud 
sinifikanti, is-sħubija bejn il-Kummissjoni, 
l-awtoritajiet tal-Istati Membri u d-diversi 
tipi ta’ msieħba għandha tissaħħaħ
permezz ta’ arranġamenti għall-
parteċipazzjoni ta’ dawn l-atturi 
b’attenzjoni sħiħa għall-kompetenzi 
istituzzjonali tal-Istati Membri. 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. Minħabba li s-settur 
tas-sajd għandu l-partikolaritajiet tiegħu, 
għandha tkun żgurata l-parteċipazzjoni 
tal-imsieħba ekonomiċi u soċjali li 
jirrappreżentaw is-subsetturi u l-livelli 
territorjali differenti, l-organizzazzjonijiet 
ta’ riċerka xjentifika, u n-netwerks 
nazzjonali u reġjonali tal-gruppi ta’ 
azzjoni lokali tas-settur tas-sajd (FLAGs). 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
sabiex tiġi żgurata rappreżentanza 
adegwata tan-nisa u tal-gruppi ta’ 
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minoranza. 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. es

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) F’konformità mal-għan ta’ 
simplifikazzjoni, l-attivitajiet kollha tal-
FEMS li jaqgħu taħt il-ġestjoni konġunta, 
inkluż il-kontroll u l-ġbir tad-dejta, 
għandhom jieħdu l-forma ta’ programm 
operazzjonali wieħed għal kull Stat 
Membru, f’konformità mal-istruttura 
nazzjonali ta’ kull wieħed. L-eżerċizzju tal-
ipprogrammar għandu jkopri l-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020. Kull Stat Membru 
għandu jħejji programm operazzjonali 
wieħed. Kull programm għandu jidentifika 
strateġija sabiex jintlaħqu l-miri fir-rigward 
tal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-FEMS u 
għażla ta’ miżuri. L-ipprogrammar għandu 
jkun konformi mal-prijoritajiet tal-Unjoni, 
filwaqt li jkun adattat għall-kuntesti 
nazzjonali u jikkomplimenta l-politiki l-
oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tal-iżvilupp rurali u l-politika ta’ 
koeżjoni.

(26) F’konformità mal-għan ta’ 
simplifikazzjoni, l-attivitajiet kollha tal-
FEMS li jaqgħu taħt il-ġestjoni konġunta, 
inkluż il-kontroll u l-ġbir tad-dejta, 
għandhom jieħdu l-forma ta’ programm 
operazzjonali wieħed għal kull Stat 
Membru, f’konformità mal-istruttura 
nazzjonali ta’ kull wieħed. L-eżerċizzju tal-
ipprogrammar għandu jkopri l-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020. Kull Stat Membru 
għandu jħejji programm operazzjonali 
wieħed. Kull programm għandu jidentifika 
strateġija sabiex jintlaħqu l-miri fir-rigward 
tal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-FEMS u 
għażla ta’ miżuri. L-ipprogrammar għandu 
jkun konformi mal-prijoritajiet tal-Unjoni, 
filwaqt li jkun adattat għall-kuntesti 
nazzjonali u jikkomplimenta l-politiki l-
oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tal-iżvilupp rurali u l-politika ta’ 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

Or. es

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 31
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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, inkluża l-innovazzjoni 
soċjali,u l-imprenditorija. Għalhekk, il-
FEMS għandu jappoġġja l-operazzjonijiet 
innovattivi u l-iżvilupp tan-negozju.

Or. es

Emenda 11
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 l-azzjonijiet maħsuba 
biex jiżguraw l-aċċess għal taħriġ inizjali 
u tul il-ħajja li jkun ta’ kwalità u 
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.

Or. es

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Fid-dawl tal-importanza tal-irwol li 
għandhom il-konjugi tas-sajjieda li jaħdmu 
għal rashom fis-sajd kostali fuq skala 
żgħira, il-FEMS għandu jappoġġja t-taħriġ

(33) Fid-dawl tal-importanza tal-irwol li 
għandhom il-konjuġi tas-sajjieda li jaħdmu 
għal rashom fis-sajd kostali fuq skala 
żgħira, il-FEMS għandu jappoġġja t-taħriġ
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u n-netwerking li jikkontribwixxu għall-
iżvilupp professjonali tagħhom u 
jagħtuhom il-mezzi biex jissodisfaw aħjar 
il-kompiti anċillari li jwettqu
tradizzjonalment.

tul il-ħajja u n-netwerking li 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
professjonali tagħhom u jagħtuhom il-
mezzi biex iwettqu aħjar il-kompiti 
anċillari tradizzjonali tagħhom jew li 
jikkumplimentaw l-attivitajiet tas-sajd.

Or. es

Emenda 13
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) 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 u jsaħħu r-
rappreżentazzjoni tal-interessi tas-settur.

Or. es

Emenda 14
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 antiċipazzjoni tal-ħiliet u t-taħriġ
relevanti sabiex jiksbu ħiliet professjonali 
fil-qasam relevanti barra mill-attivitajiet ta’ 
sajd.

Or. es
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Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Tajjeb niftakru li l-Organizzazzjoni 
Dinjija tax-Xogħol tqis is-sajd bħala 
xogħol perikoluż meta mqabbel ma’ 
xogħol ieħor. Fil-fatt, fil-kuntest ta’ din l-
organizzazzjoni ġew konklużi jew adottati 
diversi konvenzjonijiet jew 
rakkomandazzjonijiet bl-għan li 
jippromwovu kundizzjonijiet tax-xogħol 
diċenti għas-sajjieda. 

Or. es

Emenda 16
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 sanitarji u 
tas-saħħa u s-sigurtà abbord u għal titjib 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur, il-
FEMS għandu jappoġġja l-investimenti li 
jkopru s-sigurtà u l-iġjene abbord.

Or. es

Emenda 17
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 

(38) L-introduzzjoni tas-sistemi ta’ 
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd 
għandhom irendu lis-settur aktar 
kompetittiv. Evalwazzjoni tal-impatt dwar 
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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.

il-livelli ta’ impjiegi fis-settur tas-sajd 
għandha titwettaq, u tista’ tkun meħtieġa 
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.

Or. es

Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Konxju mill-importanza tal-portijiet 
tas-sajd, is-siti ta’ żbark u l-postijiet ta’ 
kenn, il-FEMS għandu jappoġġja l-
investimenti relevanti b’mod partikolari 
sabiex iżid l-effiċjenza enerġetika, il-
protezzjoni ambjentali, il-kwalità tal-
prodott imniżżel l-art kif ukoll il-
kundizzjonijiet ta’ sikurezza u tax-xogħol.

(44) Konxju mill-importanza tal-portijiet 
tas-sajd, is-siti ta’ żbark u l-postijiet ta’ 
kenn, il-FEMS għandu jappoġġja l-
investimenti relevanti b’mod partikolari 
sabiex iżid l-effiċjenza enerġetika, il-
protezzjoni ambjentali, il-kwalità tal-
prodott imniżżel l-art kif ukoll is-saħħa u 
s-sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. es

Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) F’konformità mal-Istrateġija tal-
Kummissjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(46) F’konformità mal-Istrateġija tal-
Kummissjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli 
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tal-Akkwakultura Ewropea, l-għanijiet tal-
PKS u l-Istrateġija Ewropa 2020, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-iżvilupp 
ambjentalment, ekonomikament u 
soċjalment sostenibbli tal-industrija tal-
akkwakultura.

tal-Akkwakultura Ewropea, l-għanijiet tal-
PKS u l-Istrateġija Ewropa 2020, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-iżvilupp 
ambjentalment, ekonomikament u 
soċjalment sostenibbli ta’ industrija tal-
akkwakultura li tiggarantixxi livell għoli 
ta' impjiegi ta' kwalità.

Or. es

Emenda 20
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 l-azzjonijiet maħsuba 
biex jiżguraw l-aċċess għal taħriġ inizjali 
u 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. es

Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Meta wieħed iqis li l-approċċ immexxi 
mill-komunità għall-iżvilupp lokali, fuq 
numru ta’ snin, wera l-utilità tiegħu fil-
promozzjoni tal-iżvilupp tas-sajd u ż-żoni 
rurali billi jikkunsidra b’mod sħiħ il-
ħtiġijiet multisettorjali għall-iżvilupp 
endoġenu, l-appoġġ għandu jissokta u 
jissaħħaħ fil-ġejjieni.

(55) Meta wieħed iqis li l-approċċ immexxi 
mill-komunità għall-iżvilupp lokali, fuq 
numru ta’ snin, wera l-utilità tiegħu għall-
promozzjoni tal-iżvilupp tas-sajd u ż-żoni 
rurali billi kkunsidra b’mod sħiħ il-ħtiġijiet 
multisettorjali għall-iżvilupp endoġenu u 
żgura s-sostenibilità soċjali tiegħu, l-
appoġġ għandu jissokta u jissaħħaħ fil-
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ġejjieni.

Or. es

Emenda 22
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 
strateġiji innovattivi u ta’ integrazzjoni
biex joħolqu t-tkabbir u l-impjiegi 
sostenibbli u 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. es

Emenda 23
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, ta’ żieda fil-
livell ta’ nies jaħdmu u t-trawwim tal-
innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni
soċjali, fil-livell lokali, kif ukoll għall-għan 
tal-koeżjoni territorjali, prijorità ewlenija 
fit-Trattat ta’ Lisbona.

Or. es
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Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 58

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 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, 
il-parteċipazzjoni tal-atturi kollha u t-
trasparenza tal-istrateġiji tal-iżvilupp 
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. es

Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) In-netwerking bejn is-sħubiji lokali 
huwa karatteristika essenzjali ta’ dan l-
approċċ. Il-kooperazzjoni bejn dawn is-
sħubiji lokali hija għodda ta’ żvilupp 
importanti li għandha ssir disponibbli mill-
FEMS.

(59) In-netwerking bejn is-sħubiji lokali 
huwa karatteristika essenzjali ta’ dan l-
approċċ. Il-kooperazzjoni bejn dawn is-
sħubiji lokali hija għodda ta’ żvilupp 
importanti li l-FEMS għandu jippromwovi 
u jagħmel disponibbli lill-partijiet 
interessati.

Or. es
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Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) L-appoġġ għaż-żoni tas-sajd permezz 
tal-FEMS għandu jiġi kkoordinat mal-
appoġġ għall-iżvilupp lokali offrut minn 
Fondi oħrajn tal-Unjoni u għandu jkopri l-
aspetti kollha tat-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ żvilupp 
lokali u l-operazzjonijiet tal-gruppi ta’ 
azzjoni lokali, kif ukoll l-ispejjeż għall-
animazzjoni taż-żona lokali u t-tmexxija 
tas-sħubija lokali.

(60) L-appoġġ għaż-żoni tas-sajd permezz 
tal-FEMS għandu jiġi kkoordinat mal-
appoġġ għall-iżvilupp lokali offrut minn 
Fondi oħrajn tal-Unjoni, b’mod speċjali l-
FSE fir-rigward tal-impjiegi u tal-
inklużjoni soċjali, u għandu jkopri l-aspetti 
kollha tat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
istrateġiji ta’ żvilupp lokali u l-
operazzjonijiet tal-gruppi ta’ azzjoni lokali, 
kif ukoll l-ispejjeż għall-animazzjoni taż-
żona lokali u t-tmexxija tas-sħubija lokali.

Or. es

Emenda 27
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 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

(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-impjiegi u 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali fl-Unjoni.

Or. es
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Emenda 28
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, l-impjiegi 
ta’ kwalità, 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. es

Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81) Il-FEMS għandu jkun komplimentari 
u konsistenti mal-istrumenti finanzjarji 
eżistenti u futuri magħmula disponibbli 
mill-Unjoni u mill-Istati Membri, fil-livell 
nazzjonali u sottonazzjonali, għall-
promozzjoni tal-protezzjoni u l-użu 
sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u l-kosti, billi 
jgħin sabiex titrawwem kooperazzjoni 
aktar effettiva bejn l-Istati Membri u r-
reġjuni kostali, tal-gżejjer u l-aktar 
imbiegħda tagħhom, u billi jikkunsidra l-
prijoritizzazzjoni u l-progress tal-proġetti 
nazzjonali u lokali. Il-Fond ser jintrabat 
ma’ politiki oħrajn tal-Unjoni li jistgħu 
jiġbru fihom dimensjoni marittima, b’mod 
partikolari il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond 

(81) Il-FEMS għandu jkun komplimentari 
u konsistenti mal-istrumenti finanzjarji 
eżistenti u futuri magħmula disponibbli 
mill-Unjoni u mill-Istati Membri, fil-livell 
nazzjonali u sottonazzjonali, għall-
promozzjoni ta’ żvilupp ekonomiku u 
soċjali sostenibbli; il-protezzjoni u l-użu 
sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u l-kosti, billi 
jgħin sabiex titrawwem kooperazzjoni 
aktar effettiva bejn l-Istati Membri u r-
reġjuni kostali, tal-gżejjer u l-aktar 
imbiegħda tagħhom, u billi jikkunsidra l-
prijoritizzazzjoni u l-progress tal-proġetti 
nazzjonali u lokali Il-Fond ser jintrabat ma’ 
politiki oħrajn tal-Unjoni li jistgħu jiġbru 
fihom dimensjoni marittima, b’mod 
partikolari il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
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Soċjali Ewropew, kif ukoll il-Programm 
Orizzont 2020 għar-Riċerka u l-politika 
dwar l-enerġija.

Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond 
Soċjali Ewropew, kif ukoll il-Programm 
Orizzont 2020 għar-Riċerka u l-politika 
dwar l-enerġija.

Or. es

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni tas-sajd u 
s-sajd intern,

c) strateġiji tal-iżvilupp sostenibbli, 
tkabbir tal-impjiegi u trawwim tal-
koeżjoni soċjali taż-żoni tas-sajd u tas-sajd
intern,

Or. es

Emenda 31
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 u kompetittivi u jagħti spinta 
għal livelli għolja ta’ nies jaħdmu li 
jkollhom impjiegi ta’ kwalità;

Or. es

Emenda 32
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 territorjali bilanċjat 
u inklużiv u tal-koeżjoni soċjali taż-żoni 
tas-sajd;
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Or. es

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) Iż-żieda tal-impjiegi u l-koeżjoni 
territorjali permezz tal-għanijiet li ġejjin:

1) Iż-żieda tal-impjiegi u l-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali permezz 
tal-għanijiet li ġejjin:

Or. es

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – subpunt 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, il-ħolqien tal-impjiegi 
ta’ kwalità u l-appoġġ tal-mobbiltà tax-
xogħol f’komunitajiet kostali u interni li 
jiddependu fuq is-sajd u l-akkwakultura;

Or. es

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – subpunt 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) id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet tas-
sajd f’setturi vijabbli oħrajn tal-ekonomija 
marittima u t-tkabbir sostenibbli tal-
ekonomija marittima, inkluża l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Or. es
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Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-appoġġ għat-tisħiħ tal-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien;

a) l-appoġġ għat-tisħiħ tal-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni, inkluża l-
innovazzjoni soċjali u t-trasferiment tal-
għarfien;

Or. es

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – subpunt 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-kompetittività u l-vijabbiltà tas-
sajd, b’mod partikolari tas-sajd kostali fuq 
skala żgħira u t-titjib tal-kondizzjonijiet 
tas-saħħa u s-sikurezza u tax-xogħol;

Or. es

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – subpunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – subpunt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-appoġġ għat-tisħiħ tal-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien;

a) l-appoġġ għat-tisħiħ tal-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni, inkluża l-
innovazzjoni soċjali, u t-trasferiment tal-
għarfien; 

Or. es

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – subpunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 6 – subpunt 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, 
filwaqt li titjieb il-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti, u t-
trawwim tal-ħiliet tal-partijiet l-oħra li 
jipparteċipaw fit-twettiq tal-miżuri 
finanzjati mill-Fond.

Or. es

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga għall-Artikolu 5(4) tar-
[Regolament (UE) Nru […] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni] il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas darbtejn
matul il-perjodu tal-ipprogrammar, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
imsieħba fil-livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-appoġġ mill-FEMS.

Permezz ta’ deroga għall-Artikolu 5(4) tar-
[Regolament (UE) Nru […] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni] il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas tliet 
darbiet matul il-perjodu tal-ipprogrammar, 
lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw
lill-imsieħba fil-livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-appoġġ mill-FEMS.

Or. es

Emenda 43
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 oħra 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.

Or. es
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Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) trasferiment tas-sjieda ta’ negozju; e) trasferiment tas-sjieda ta’ negozju, bl-
eċċezzjoni tal-każijiet ta’ trasferiment tas-
sjieda ta’ impriża familjari jew meta t-
trasferiment tas-sjieda tkun 
akkumpanjata minn proġett ta’ 
diversifikazzjoni;

Or. es

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm operazzjonali għandu jiġi 
stabbilit mill-Istat Membru wara 
kooperazzjoni mill-qrib mal-imsieħba 
msemmija fl-Artikolu 5 tar-[Regolament 
(UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni]. Il-
konsultazzjoni tal-imsieħba dwar id-
dokumenti ta’ tħejjija għandha tiġi 
organizzata b’tali mod li tippermetti lill-
imsieħba jeżaminawhom.

2. Il-programm operazzjonali għandu jiġi 
stabbilit mill-Istat Membru wara 
kooperazzjoni mill-qrib mal-imsieħba kif 
hemm referenza fl-Artikolu 5 tar-
[Regolament (UE) Nru [...] li jistabbilixxi 
Dispożizzjonijiet Komuni]. Għandha ssir 
konsultazzjoni tal-imsieħba biex dawn 
jeżaminaw id-dokumenti ta’ tħejjija u 
jesprimu l-opinjoni tagħhom qabel ma l-
programm jiġi ppreżentat lill-
Kummissjoni.

Or. es

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 bis. Bla ħsara għal dak previst fl-
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Artikolu 5 tar- [Regolament (UE) nº [...] li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni], l-
imsieħba kkonsultati għandhom jinkludu
fost l-oħrajn lill-awtoritajiet u l-entitajiet 
pubbliċi relevanti, inklużi dawk 
responsabbli fil-qasam tal-ambjent u tal-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel, l-imsieħba ekonomiċi u soċjali li 
jirrappreżentaw is-sottosetturi u l-livelli 
territorjali differenti relevanti fi ħdan is-
settur tas-sajd, l-organizzazzjoni tar-
riċerka xjentifika u n-netwerks nazzjonali 
u reġjonali tal-FLAGs.

Or. es

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

m) il-ħatra tal-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni] u 
r-riżultati tal-konsultazzjoni tal-imsieħba;

m) il-ħatra tal-imsieħba u r-riżultati tal-
konsultazzjoni tal-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 18, f’konformità mal-Artikolu 5
tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni];

Or. es

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Barra minn hekk, il-programm 
operazzjonali għandu jinkludi deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet speċifiċi sabiex jippromwovi 
opportunitajiet ugwali u jipprevjeni 
kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq 
is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali, inklużi l-

3. Barra minn hekk, il-programm 
operazzjonali għandu jinkludi deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet speċifiċi sabiex jippromwovi 
opportunitajiet ugwali u jipprevjeni 
kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq 
is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali, inklużi l-
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arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fil-
livell tal-programm operazzjonali u fil-
livell ta’ operazzjoni.

arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi u l-
prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs fil-
livell tal-programm operazzjonali u fil-
livell ta’ operazzjoni.

Or. es

Emenda 49
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, inkluża l-innovazzjoni soċjali, 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.

Or. es

Emenda 50
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-
attivitajiet fis-settur marittimu, l-
innovazzjoni u l-imprenditorija;

a) it-tagħlim tul il-ħajja, it-tixrid ta’ 
għarfien xjentifiku u prattiċi innovattivi u 
l-antiċipazzjoni u l-akkwist ta’ ħiliet 
professjonali ġodda marbuta b’mod 
partikolari mal-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar, l-attivitajiet fis-settur 
marittimu, l-innovazzjoni u l-
imprenditorija;

Or. es



PA\903834MT.doc 27/36 PE491.019v01-00

MT

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) netwerking u skambju ta’ esperjenza u l-
aħjar prattika bejn il-partijiet interessati, 
inkluż organizzazzjonijiet li jippromwovu 
d-djalogu soċjali kif ukoll l-opportunitajiet 
indaqs bejn l-irġiel u n-nisa u partijiet 
interessati oħrajn;

b) netwerking u skambju ta’ esperjenza u l-
aħjar prattika bejn il-partijiet interessati, 
inkluż organizzazzjonijiet li jippromwovu 
d-djalogu soċjali kif ukoll l-opportunitajiet 
indaqs u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
lill-konjuġi tas-sajjieda;

Or. es

Emenda 52
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 s-sajjieda, l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw is-sajjieda, lill-konjuġi 
tas-sajjieda li jipparteċipaw fl-attivitajiet 
tas-sajd u partijiet interessati rilevanti 
oħrajn.

Or. es

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jingħata wkoll lil konjugi ta’ 
sajjieda li jaħdmu għal rashom jew, meta u 
sakemm ikunu rikonoxxuti mil-liġi 
nazzjonali, l-imsieħba fil-ħajja ta’ sajjieda 
li jaħdmu għal rashom, li ma jkunux 

2. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jingħata wkoll lil konjuġi ta’ 
sajjieda li jaħdmu għal rashom jew, meta u 
sakemm ikunu rikonoxxuti mil-liġi 
nazzjonali, l-imsieħba fil-ħajja ta’ sajjieda 
li jaħdmu għal rashom, li ma jkunux 
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impjegati jew imsieħba fin-negozju, fejn 
abitwalment u taħt il-kondizzjonijiet 
stabbiliti mil-liġi nazzjonali, huma 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tas-sajjieda li 
jaħdmu għal rashom jew li jwettqu kompiti 
anċillari.

impjegati jew imsieħba fin-negozju, fejn 
abitwalment u taħt il-kondizzjonijiet 
stabbiliti mil-liġi nazzjonali, huma 
jipparteċipaw jew jixtiequ jipparteċipaw, 
fl-attivitajiet tas-sajjieda li jaħdmu għal 
rashom jew li jwettqu kompiti anċillari.

Or. es

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex itejjeb il-kondizzjonijiet tax-
xogħol għas-sajjieda abbord, il-FEMS 
jista’ jappoġġja investimenti abbord jew 
fit-tagħmir individwali jekk dawn l-
investimenti jmorru lil hinn mill-istandards 
meħtieġa mil-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni.

1. Sabiex itejjeb il-kondizzjonijiet tax-
xogħol għas-sajjieda abbord, il-FEMS 
jista’ jappoġġja investimenti abbord jew 
fit-tagħmir individwali jew fit-taħriġ, jekk 
dawn l-investimenti jmorru lil hinn mill-
istandards meħtieġa mil-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-operazzjoni tkun tikkonsisti 
f’investiment abbord, l-appoġġ ma 
għandux jingħata aktar minn darba matul 
il-perjodu tal-ipprogrammar għall-istess 
bastiment tas-sajd. Meta l-operazzjoni tkun 
tikkonsisti minn investiment f’tagħmir 
individwali, l-appoġġ ma għandux jingħata 
aktar minn darba matul il-perjodu tal-
ipprogrammar għall-istess benefiċjarju.

3. Meta l-operazzjoni tkun tikkonsisti 
f’investiment abbord, l-appoġġ ma 
għandux jingħata aktar minn darba matul 
il-perjodu tal-ipprogrammar għall-istess 
bastiment tas-sajd. Meta l-operazzjoni tkun 
tikkonsisti minn investiment f’tagħmir 
individwali jew fit-taħriġ, l-appoġġ ma 
għandux jingħata aktar minn darba matul 
il-perjodu tal-ipprogrammar għall-istess 
benefiċjarju.

Or. es
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Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-iskop li tittejjeb il-kwalità tal-
prodott żbarkat, tiżdied l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija, isseħħ kontribuzzjoni għall-
protezzjoni ambjentali jew jittejbu l-
kondizzjonijiet tas-sigurtà u x-xogħol, il-
FEMS jista’ jappoġġja investimenti 
maħsuba sabiex itejbu l-postijiet ta’ nżul 
jew l-infrastrutturi tal-portijiet tas-sajd, 
inklużi investimenti f’faċilitajiet għal ġbir 
ta’ skart u skart fil-baħar.

1. Għall-iskop li tittejjeb il-kwalità tal-
prodott żbarkat, tiżdied l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija, isseħħ kontribuzzjoni għall-
protezzjoni ambjentali jew jittejbu s-saħħa 
u s-sikurezza u l-kondizzjonijiet tax-
xogħol, il-FEMS jista’ jappoġġja 
investimenti maħsuba sabiex itejbu l-
postijiet ta’ żbark jew l-infrastrutturi tal-
portijiet tas-sajd, inklużi investimenti 
f’faċilitajiet għal ġbir ta’ skart u skart fil-
baħar.

Or. es

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitnaqqas l-impatt tas-sajd intern 
fuq l-ambjent, tiżdied l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija, tittejjeb il-kwalità tal-ħut 
żbarkat jew biex jittejbu l-kondizzjonijiet 
tas-sigurtà jew tax-xogħol, il-FEMS jista’ 
jappoġġja l-investimenti li ġejjin:

1. Sabiex jitnaqqas l-impatt tas-sajd intern 
fuq l-ambjent, tiżdied l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija, tittejjeb il-kwalità tal-ħut 
żbarkat jew biex jittejbu s-saħħa u s-
sikurezza u l-kondizzjonijiet tax-xogħol, il-
FEMS jista’ jappoġġja l-investimenti li 
ġejjin:

Or. es

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) abbord jew f’tagħmir individwali 
msemmi fl-Artikolu 33 u taħt il-
kondizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Artikolu;

a) abbord jew f’tagħmir individwali jew fit-
taħriġ msemmi fl-Artikolu 33 u taħt il-
kondizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Artikolu;

Or. es

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi stimolata l-innovazzjoni fl-
akkwakultura, il-FEMS jista’ jappoġġja 
operazzjonijiet:

1. Sabiex tiġi stimolata l-innovazzjoni fl-
akkwakultura, inkluża l-innovazzjoni 
soċjali, il-FEMS jista’ jappoġġja 
operazzjonijiet:

Or. es

Emenda 60
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 
l-akkwist ta’ ħiliet professjonali ġodda fl-
akkwakultura;

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

Or. es

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) in-netwerking u l-iskambju ta’ b) in-netwerking u l-iskambju ta’ 
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esperjenza u l-aqwa prattika fost l-impriżi 
tal-akkwakultura jew l-organizzazzjonijiet 
professjonali u partijiet interessati oħrajn, 
inklużi korpi xjentifiċi jew dawk li 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs bejn 
l-irġiel u n-nisa.

esperjenza u l-aqwa prattika fost l-impriżi 
tal-akkwakultura jew l-organizzazzjonijiet 
professjonali u partijiet interessati oħrajn, 
inklużi korpi xjentifiċi jew dawk li 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs u l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Or. es

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) funzjonalment konsistenti f’termini 
ġeografiċi, ekonomiċi u soċjali, billi tieħu 
kont speċifiku tas-setturi tas-sajd u tal-
akkwakultura u toffri massa kritika 
suffiċjenti f’termini tar-riżorsi umani, 
finanzjarji u ekonomiċi sabiex tappoġġja 
strateġija ta’ żvilupp lokali vijabbli.

b) funzjonalment konsistenti f’termini 
ġeografiċi, ekonomiċi u soċjali, billi tieħu 
kont speċifiku tas-setturi tas-sajd u tal-
akkwakultura. 

Or. es

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jiżguraw li l-komunitajiet lokali jużaw u 
jibbenefikaw bis-sħiħ mill-opportunitajiet 
offruti mill-iżvilupp marittimu u kostali.

b) jiżguraw li l-komunitajiet lokali 
jipparteċipaw fit-tfassil tal-istrateġiji ta’ 
żvilupp lokali integrat u jużaw u 
jibbenefikaw bis-sħiħ mill-opportunitajiet 
offruti mill-iżvilupp marittimu u kostali.

Or. es

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 – punt a
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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 u s-soċjetà ċivili, 
inklużi l-gruppi inqas rappreżentati;

Or. es

Emenda 65
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) garantizar una representación 
significativa de los sectores de la pesca y la 
acuicultura, inklużi l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-konjuġi tas-sajjieda li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tas-sajd.

Or. es

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ preparatorju għandu jkopri l-
bini tal-kapaċità, it-taħriġ u n-netwerking 
bil-għan li titħejja u tiġi implimentata 
strateġija ta’ żvilupp lokali.

1. L-appoġġ preparatorju għandu jkopri l-
bini tal-kapaċità, il-konsultazzjoni, it-
taħriġ u n-netwerking bil-għan li titħejja u 
tiġi implimentata strateġija ta’ żvilupp 
lokali.

Or. es
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Emenda 67
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 
ta’ kwalità u l-promozzjoni tal-
innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni 
soċjali fl-istadji kollha tal-katina tal-
provvista tas-sajd u tal-akkwakultura;

Or. es

Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-appoġġ għad-diversifikazzjoni u l-
ħolqien tal-impjiegi f’żoni tas-sajd, b’mod 
partikolari f’setturi marittimi oħrajn;

b) l-appoġġ għad-diversifikazzjoni u l-
ħolqien tal-impjiegi ta’ kwalità f’żoni tas-
sajd, b’mod partikolari f’setturi marittimi 
oħrajn;

Or. es

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda fi ħdan setturi marittimi 
emerġenti u prospettivi f’reġjuni kostali 
b’kumplimentarjetà mal-attivitajiet 
settorjali u nazzjonali stabbiliti.

c) Jappoġġja t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, livell għoli ta’ impjiegi ta’ 
kwalità, l-innovazzjoni, inkluża l-
innovazzjoni soċjali u t-teknoloġiji l-ġodda 
fi ħdan setturi marittimi emerġenti u 
prospettivi fir-reġjuni kostali,
b’kumplimentarjetà mal-attivitajiet 
settorjali u nazzjonali stabbiliti.

Or. es
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Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) it-twaqqif ta’ netwerks nazzjonali 
mmirati lejn it-tixrid tal-informazzjoni, il-
bini tal-kapaċità, l-iskambju tal-aqwa 
prattiċi u l-appoġġ għall-kooperazzjoni 
bejn il-FLAGs fit-territorju tagħhom

b) it-twaqqif ta’ netwerks nazzjonali 
mmirati lejn it-tixrid tal-informazzjoni, il-
bini tal-kapaċità għall-imsieħba li 
jipparteċipaw fit-twettiq tal-azzjoniijiet 
iffinanzjati mill-Fond, l-iskambju tal-aqwa 
prattiċi u l-appoġġ għall-kooperazzjoni 
bejn il-FLAGs fit-territorju tagħhom.

Or. es

Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatt tal-FEMS għandu jitkejjel skont 
il-prijoritajiet tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 6.

L-impatt tal-FEMS għandu jitkejjel skont 
il-prijoritajiet tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 6, b’mod speċjali l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli.

Or. es

Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, għandha tiddefinixxi sett 
ta’ indikaturi speċifiċi għal dawn il-
prijoritajiet tal-Unjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġi adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 151(3).

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, għandha tiddefinixxi sett 
ta’ indikaturi speċifiċi għal dawn il-
prijoritajiet tal-Unjoni, inklużi l-indikaturi 
soċjali relevanti. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġi adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
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Artikolu 151(3).

Or. es

Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 132 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) is-segwitu tal-evolviment tal-qagħda 
soċjali u tal-impjiegi fit-territorji 
konċernati mill-azzjonijiet tal-Fond;

Or. es

Emenda 74
Proposta għal regolament
Anness III– Kundizzjonijiet speċifiċi ex ante – punt 1 – kolonna 1 – ringiela 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prijorità tal-FEMS:
2. It-trawwim ta’ sajd innovattiv, 
kompetittiv u msejjes fuq l-għarfien
3. It-trawwim ta’ akkwakultura 
innovattiva, kompetittiva u msejsa fuq l-
għarfien;
OT 8: il-promozzjoni tal-impjiegi u s-
sostenn tal-mobilità tax-xogħol;

Or. es

Emenda 75
Proposta għal regolament
Anness III — Kundizzjonijiet speċifiċi ex ante — punt 1 — kolonna 2 — ringiela 1a 
(ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Saħħa u sikurezza fuq ix-xogħol: L-
eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni 
effettivi tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-
saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol 
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applikabbli għas-settur tas-sajd.

Or. es

Emenda 76
Proposta għal regolament
Anness III — Kundizzjonijiet speċifiċi ex ante — punt 1 — kolonna 3 — ringiela 1a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi 
tal-liġi tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza 
fuq ix-xogħol permezz ta’:
- Implimentazzjoni u applikazzjoni 
effettivi tal-istandards tal-UE 
- L-eżistenza ta’ strateġija nazzjonali tas-
saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol

Or. es


