
AM\907165MT.doc PE492.694v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2011/0380(COD)

28.6.2012

EMENDI
54 - 220

Abbozz ta' opinjoni
Nikos Chrysogelos
(PE489.647v01-00)

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd [li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 
u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru XXX/2011 dwar il-politika marittima 
integrata

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



PE492.694v01-00 2/87 AM\907165MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\907165MT.doc 3/87 PE492.694v01-00

MT

Emenda 54
Kriton Arsenis

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, 
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.

(2) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FEMS 
għandu jkopri l-appoġġ għall-PKS li 
jestendi sal-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
użu sostenibbli 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, 
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. en

Emenda 55
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi fuq sistema effettiva ta’ 
kontroll, spezzjoni u infurzar kif ukoll fuq 
dejta sħiħa affidabbli, kemm għal finijiet 

(3) (3) Is-suċċess tal-Politika Komuni tas-
Sajd tiddependi fuq sistema effettiva ta’ 
kontroll, spezzjoni u infurzar kif ukoll fuq 
dejta sħiħa affidabbli u li titwassal fil-ħin, 
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ta’ parir xjentifiku kif ukoll għal finijiet ta’ 
implimentazzjoni u kontroll; għaldaqstant, 
il-FEMS għandu jappoġġja dawn il-
politiki.

kemm għal finijiet ta’ parir xjentifiku kif 
ukoll għal finijiet ta’ implimentazzjoni u 
kontroll; għaldaqstant, il-FEMS għandu 
jappoġġja dawn il-politiki.

Or. en

Emenda 56
Kriton Arsenis

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, l-
iżvilupp tas-sajd u l-akkwakultura 
ambjentalment sostenibbli u effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, iffukati fuq akkwakultura 
organika 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.

Or. en

Emenda 57
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 8
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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 jiggarantixxu s-
sostenibbiltà ambjentali tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi fit-tul, li huwa 
prerekwiżit 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 fit-tul 
tar-riżorsi u li l-provvisti jilħqu lill-
konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli.

Or. en

Emenda 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat aħjar fil-PKS li 
għandha tilħaq l-għanijiet u l-miri tal-
politika ambjentali tal-Unjoni u tal-
Istrateġija Ewropa 2020. Il-PKS hija 
mmirata lejn użu tar-riżorsi bijoloġiċi 
ħajjin tal-baħar li jreġġa’ lura u jżomm l-
istokkijiet tal-ħut fil-livelli li jistgħu 
joħolqu l-ogħla rendiment possibbli, mhux 
aktar tard mill-2015. Il-PKS għandha 
timplimenta approċċi ta' prekawzjoni u 
tal-ekosistemi għall-ġestjoni tas-sajd. 
Konsegwentement, il-FEMS għandu 
jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-
ambjent marittimu kif stabbilit fid-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 

(9) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat aħjar fil-PKS li 
għandha tilħaq l-għanijiet u l-miri tal-
politika ambjentali tal-Unjoni u tal-
Istrateġija Ewropa 2020. Il-PKS hija 
mmirata lejn użu tar-riżorsi bijoloġiċi 
ħajjin tal-baħar li jreġġa’ lura u jżomm l-
istokkijiet tal-ħut fil-livelli li jistgħu 
joħolqu l-ogħla rendiment possibbli minn 
issa sal-2015 fejn ikun possibbli u mhux 
aktar tard mill-2020.
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Kwadru [qafas]dwar l-Istrateġija 
Marina).

Or. es

Emenda 59
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat aħjar fil-PKS li 
għandha tilħaq l-għanijiet u l-miri tal-
politika ambjentali tal-Unjoni u tal-
Istrateġija Ewropa 2020. Il-PKS hija 
mmirata lejn użu tar-riżorsi bijoloġiċi 
ħajjin tal-baħar li jreġġa’ lura u jżomm l-
istokkijiet tal-ħut fil-livelli li jistgħu 
joħolqu l-ogħla rendiment possibbli, mhux 
aktar tard mill-2015. Il-PKS għandha 
timplimenta approċċi prekawzjonali u tal-
ekosistemi għall-ġestjoni tas-sajd. 
Konsegwentement, il-FEMS għandu 
jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-
ambjent marittimu kif stabbilit fid-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru [qafas]dwar l-Istrateġija Marina).

(9) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat aħjar fil-PKS li 
għandha tilħaq l-għanijiet u l-miri tal-
politika ambjentali tal-Unjoni u tal-
Istrateġija Ewropa 2020. Il-PKS hija 
mmirata lejn użu tar-riżorsi bijoloġiċi 
ħajjin tal-baħar li jreġġa’ lura u jżomm l-
istokkijiet tal-ħut fil-livelli li jistgħu 
joħolqu l-ogħla rendiment possibbli, mhux 
aktar tard mill-2015, meta jkun possibbli, 
inkella sal-2020. Il-PKS għandha 
timplimenta approċċi ta’ prekawzjoni u tal-
ekosistemi għall-ġestjoni tas-sajd. 
Konsegwentement, il-FEMS għandu 
jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-
ambjent marittimu kif stabbilit fid-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru [qafas]dwar l-Istrateġija Marina).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-2015 hija data li mhux se jkun possibbli li tiġi applikata għall-ispeċijiet kollha.

Emenda 60
Kriton Arsenis



AM\907165MT.doc 7/87 PE492.694v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat aħjar fil-PKS li 
għandha tilħaq l-għanijiet u l-miri tal-
politika ambjentali tal-Unjoni u tal-
Istrateġija Ewropa 2020. Il-PKS hija 
mmirata lejn użu tar-riżorsi bijoloġiċi 
ħajjin tal-baħar li jreġġa’ lura u jżomm l-
istokkijiet tal-ħut fil-livelli li jistgħu
joħolqu l-ogħla rendiment possibbli, mhux 
aktar tard mill-2015. Il-PKS għandha 
timplimenta approċċi prekawzjonali u tal-
ekosistemi għall-ġestjoni tas-sajd. 
Konsegwentement, il-FEMS għandu 
jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-
ambjent marin kif stabbilit fid-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru [qafas]dwar l-Istrateġija Marina).

(9) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib
ambjentali jiġi integrat aħjar fil-PKS li 
għandha tilħaq l-għanijiet u l-miri tal-
politika ambjentali tal-Unjoni u tal-
Istrateġija Ewropa 2020. Il-PKS hija 
mmirata lejn użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi ħajjin tal-baħar li jreġġa’ lura u 
jżomm l-istokkijiet kollha tal-ispeċijiet 
maħsuda ‘l fuq mil-livelli li jistgħu 
jipproduċu l-ogħla rendiment possibbli, 
jew l-indikatur rilevanti, mhux aktar tard 
mill-2015. Il-PKS għandha timplimenta 
approċċ ta' prekawzjoni u bbażat fuq l-
ekosistemi  għall-ġestjoni tas-sajd u l-
akkwakultura. Konsegwentement, il-
FEMS għandu jikkontribwixxi għall-
protezzjoni tal-ambjent marin kif stabbilit 
fid-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 
2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-
Ambjent Marin (Direttiva Kwadru 
[qafas]dwar l-Istrateġija Marina).

Or. en

Emenda 61
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-kisba tal-għanijiet tal-PKS tkun 
imxekkla jekk l-assistenza finanzjarja tal-
Unjoni taħt il-FEMS tingħata lil operaturi 
li, ex ante, ma jikkonformawx mar-

(15) Il-kisba tal-għanijiet tal-PKS tkun 
imxekkla jekk l-assistenza finanzjarja tal-
Unjoni taħt il-FEMS tingħata lil operaturi 
li, ex ante, ma jikkonformawx mar-
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rekwiżiti relatati mal-interess pubbliku ta’ 
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar. Għaldaqstant għandhom ikunu 
ammissibbli biss l-operaturi li, f'perjodu ta' 
żmien partikolari qabel ma jippreżentaw 
applikazzjoni għall-għajnuna, ma kinux 
involuti fl-operazzjoni, fil-ġestjoni jew fis-
sjieda tal-bastimenti tas-sajd inklużi fil-
lista tal-bastimenti IUU tal-Unjoni hekk kif 
stabbilit fl-Artikolu 40(3) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-
29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi 
sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, 
tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat , li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2847/93, (KE) 
Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li 
jirrevoka r-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 
u (KE) Nru 1447/1999 u li ma wettqux 
ksur serju skont l-Artikolu 42 tar-
Regolament (KE) Nru 1005/2008 jew l-
Artikolu 90(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li 
jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ 
kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-
regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li 
jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, 
(KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, 
(KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, 
(KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, 
(KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, 
(KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, 
(KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-
Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) 
Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006jew 
każijiet oħra ta' nuqqas ta' konformità mar-
regoli tal-PKS li b'mod partikolari 
jipperikolaw is-sostenibbiltà tal-istokkijiet 
ikkonċernati u huma theddida serja għall-
użu sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar ħajjin li jirrestawra u jħares 
popolazzjonijiet ta' speċijiet maħsuda 'il 
fuq mil-livelli li jistgħu joħolqu r-
Rendiment Massimu Sostenibbli (minn issa 
'l quddiem MSY).

rekwiżiti relatati mal-interess pubbliku ta’ 
konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar. Għaldaqstant għandhom ikunu 
ammissibbli biss l-operaturi li, f'perjodu ta' 
żmien partikolari qabel ma jippreżentaw 
applikazzjoni għall-għajnuna, ma kinux 
involuti fl-operazzjoni, fil-ġestjoni jew fis-
sjieda tal-bastimenti tas-sajd inklużi fil-
lista tal-bastimenti IUU tal-Unjoni hekk kif 
stabbilit fl-Artikolu 40(3) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' 
Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema 
Komunitarja sabiex tipprevjeni, 
tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat , li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 
1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li 
jirrevoka r-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 
u (KE) Nru 1447/1999 u li ma wettqux 
ksur serju skont l-Artikolu 42 tar-
Regolament (KE) Nru 1005/2008 jew l-
Artikolu 90(1) tar-Regolament (KE) Nru 
1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li 
jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ 
kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-
regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li 
jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, 
(KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, 
(KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, 
(KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, 
(KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, 
(KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, 
(KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-
Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) 
Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006jew
każijiet oħra ta' nuqqas ta' konformità mar-
regoli tal-PKS li b'mod partikolari 
jipperikolaw is-sostenibbiltà fit-tul tal-
istokkijiet ikkonċernati u huma theddida 
serja għall-użu sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li jirrestawra u 
jħares popolazzjonijiet ta' speċijiet 
maħsuda 'il fuq mil-livelli li jistgħu joħolqu 
r-Rendiment Massimu Sostenibbli (minn 
issa 'l quddiem MSY), jew l-indikatur 
rilevanti, sal-2015.
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Or. en

Emenda 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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, il-kisba ta’ bilanċ stabbli u dejjiemi 
bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunijiet 
tas-sajd 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.

Or. en

Emenda 63
Martina Anderson

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’ 

(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, sforzi biex il-kapaċità tal-flotta tas-



PE492.694v01-00 10/87 AM\907165MT.doc

MT

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.

sajd tiġi bbilanċjata fir-rigward tal-
opportunitajiet ta’ sajd, 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.

Or. en

Emenda 64
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
tqassim annwali skont l-Istati Membri tal-
approprjazzjonijiet ta’ impenn disponibbli 
bl-użu ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti; 
dawn il-kriterji għandhom jinkludu l-
allokazzjonijiet storiċi skont ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 u l-
konsum storiku skont ir-Regolament tal-
Kunsill Nru 861/2006.

(24) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
tqassim annwali skont l-Istati Membri tal-
approprjazzjonijiet ta’ impenn disponibbli 
bl-użu ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti; 
dawn il-kriterji għandhom jinkludu l-
allokazzjonijiet storiċi skont ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 u l-
konsum storiku skont ir-Regolament tal-
Kunsill Nru 861/2006. Dawn il-kriterji kif 
ukoll it-tqassim annwali għandhom isiru 
disponibbli għall-pubbliku..

Or. en

Emenda 65
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
tqassim annwali skont l-Istati Membri tal-

(24) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
u tagħmel pubbliku tqassim annwali skont 
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approprjazzjonijiet ta’ impenn disponibbli 
bl-użu ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti; 
dawn il-kriterji għandhom jinkludu l-
allokazzjonijiet storiċi skont ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 u l-
konsum storiku skont ir-Regolament tal-
Kunsill Nru 861/2006.

l-Istati Membri tal-approprjazzjonijiet ta’ 
impenn disponibbli bl-użu ta’ kriterji 
oġġettivi u trasparenti; dawn il-kriterji 
għandhom jinkludu l-allokazzjonijiet 
storiċi skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1198/2006 u l-konsum storiku 
skont ir-Regolament tal-Kunsill Nru 
861/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fit-trasparenza hija kondizzjoni sine qua non sabiex tiġi ttrattata b’mod effettiv il-
problema tas-sussidji tas-sajd 

Emenda 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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’ 

(26) F’konformità mal-għan ta’ 
simplifikazzjoni u deċentralizzazzjoni, 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, li jintegra l-programmi 
operazzjonali sottonazzjonali differenti. 
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-
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koeżjoni. politika tal-iżvilupp rurali u l-politika ta’ 
koeżjoni.

Or. es

Emenda 67
Kriton Arsenis

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, il-politika ta’ 
koeżjoni u dik ambjentali.

Or. en

Emenda 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 u l-imprenditorija. Għalhekk, 
il-FEMS għandu jappoġġja l-
operazzjonijiet innovattivi u 
ambjentalment sostenibbli u l-iżvilupp 
tan-negozju, b’konformità mar-restawr u 
ż-żamma tal-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet 
maħsuda ’l fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-Rendiment Massimu 
Sostenibbli sal-2015, bil-kisba u ż-żamma 
ta’ status ambjentali tajjeb sal-2020 u bil-
prinċipju ta' prekawzjoni u l-ġestjoni tas-
sajd ibbażata fuq l-ekosistema.

Or. en

Emenda 69
Georgios Koumoutsakos

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 t-taħriġ, l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja, il-kooperazzjoni bejn 
ix-xjentisti u s-sajjieda li tistimola t-tixrid 
tal-għarfien u l-promozzjoni ta’ 
opportunitajiet għal karriera fil-
professjonijiet marittimi, kif ukoll is-
servizzi ta’ konsulenza li jgħinu sabiex 
jittejbu l-kompetittività u l-prestazzjoni 
globali tal-operaturi.

Or. en
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Emenda 70
Kriton Arsenis

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 t-tagħlim u 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 s-sostenibbiltà, il-
prestazzjoni u l-kompetittività globali tal-
operaturi.

Or. en

Emenda 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
u n-netwerking li jikkontribwixxu għall-
iżvilupp professjonali tagħhom u 
jagħtuhom il-mezzi biex jissodisfaw aħjar 
il-kompiti anċillari li jwettqu 
tradizzjonalment.

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

Or. es
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Emenda 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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-importanza soċjali u 
territorjali tas-sajjieda kostali, il-FEMS 
għandu jappoġġja lill-organizzazzjonijiet li 
jippromwovu d-djalogu soċjali tas-settur 
tas-sajd kostali fil-fora xierqa.

Or. es

Emenda 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 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.

Or. es

Emenda 74
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 36
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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 l-investimenti li jkopru s-sigurtà 
u l-iġjene abbord, bil-kondizzjoni li l-
investiment ma jwassalx għal żieda fil-
kapaċità tas-sajd tal-bastiment.

Or. en

Emenda 75
Françoise Grossetête

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. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli ma jindirizzawx b’mod adegwat l-isfidi li jikkonfronta 
s-settur tas-sajd.

Emenda 76
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 37
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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.

(37) Sabiex l-Istati Membri jiġu appoġġjati 
fl-implimentazzjoni ta’ sistemi ġodda ta’
allokazzjoni ta’ opportunitajiet ta’ sajd 
skont għanijiet disponibbli għall-pubbliku 
u kriterji trasparenti, il-FEMS għandu 
jagħti appoġġ f’termini ta’ bini ta’ kapaċità 
u skambju tal-aħjar prattiki.

Or. en

Emenda 77
Martina Anderson

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.

(37) Sabiex l-Istati Membri jiġu appoġġjati 
fl-implimentazzjoni ta’ sistemi ġodda fl-
allokazzjoni ta’ aċċess għar-riżorsi tas-
sajd sabiex jingħata aċċess preferenzjali 
għall-operazzjonijiet l-iktar sostenibbli, il-
FEMS għandu jagħti appoġġ f’termini ta’ 
bini ta’ kapaċità u skambju tal-aħjar 
prattiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industriji tas-sajd tal-Ewropa huma differenti u jeħtieġu iżjed alternattivi milli approċċ 
mandatorju wieħed ta’ konċessjonijiet ta’ sajd trasferibbli. L-Istati Membri tal-UE jistgħu 
jibbenefikaw minn għajnuna lis-sajjieda fit-tranżizzjoni tagħhom għal ġestjoni sostenibbli tas-
sajd u sabiex jitgħallmu mill-esperjenzi ta’ xulxin. Meta jallokaw l-aċċess għar-riżorsi tas-
sajd, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw fatturi soċjali u ambjentali, inkluż il-benefiċċji 
li jistgħu jinkisbu miż-żieda tas-sehem mogħti lill-prattiki tas-sajd selettivi u ta’ impatt baxx u 
negozji bbażati fil-komunità jew mikronegozji.
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Emenda 78
Françoise Grossetête

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.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli ma jindirizzawx b’mod adegwat l-isfidi li jikkonfronta 
s-settur tas-sajd.

Emenda 79
Kriton Arsenis

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) Il-ħtieġa li titnaqqas il-kapaċità żejda 
sabiex jintlaħaq bilanċ stabbli u dejjiemi 
bejn il-kapaċità tas-sajd u l-
opportunitajietn tas-sajd jista’ joħloq
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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.

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.

Or. en

Emenda 80
Martina Anderson

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) Il-FEMS għandu jappoġġja d-
diversifikazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi 
fil-komunitajiet tas-sajd, b’mod partikolari 
billi jappoġġja l-bidu ta’ negozji, il-
mikronegozji u l-assenjazzjoni mill-ġdid 
tal-bastimenti għal attivitajiet marittimi 
b’mod speċjali l-attivitajiet tas-sajd ta’ 
bastimenti tas-sajd kostali ta’ skala żgħira.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-industriji tas-sajd tal-Ewropa huma differenti u jeħtieġu alternattivi milli approċċ 
mandatorju wieħed ta’ konċessjonijiet ta’ sajd trasferibbli.

Emenda 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Jista’ jkun hemm ħtieġa għal 
opportunitajiet professjonali ġodda li 
jikkomplimentaw 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-
adattament jew l-assenjazzjoni mill-ġdid 
tal-bastimenti għal attivitajiet marittimi 
komplimentari barra l-attivitajiet tas-sajd 
ta’ bastimenti tas-sajd kostali ta’ skala 
żgħira, b’attenzjoni speċjali għat-turiżmu 
tas-sajd.

Or. es

Emenda 82
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) L-għan tal-Politika Komuni tas-Sajd 
huwa li tiżgura użu sostenibbli tal-

imħassar
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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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli ma jindirizzawx b’mod adegwat l-isfidi li jikkonfronta 
s-settur tas-sajd.

Emenda 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(39) L-għan tal-Politika Komuni tas-Sajd 
huwa li tiżgura użu sostenibbli tal-
istokkijiet tal-ħut, b’mod kompatibbli mal-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tas-settur 
tas-sajd u tal-akkwakultura. 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. Bil-għan li titneħħa l-
kapaċità żejda għandha tinżamm 
għajnuna pubblika bħal waqfien 
temporanju jew permanenti u skemi ta’ 
skrappjar għall-flotta tas-sajd kostali.
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trasferibbli li għandhom l-għan li jnaqqsu 
l-kapaċità żejda u jżidu l-prestazzjoni 
ekonomika u l-profitabbiltà tal-operaturi 
kkonċernati.

Or. es

Emenda 84
Nikos Chrysogelos

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. Kif ġie 
nnotat fil-Green Paper, minkejja li għal 
bosta snin intefqu somom konsiderevoli 
ta’ flus, it-tneħħija tal-kapaċità żejda 
permezz ta’ għajnuna pubblika bħal 
waqfien temporanju jew permanenti u 
skemi ta’ skrappjar uriet li hija ineffettiva u 
l-flotot tal-UE għadhom mhumiex tad-
daqs u l-kompożizzjoni xierqa għar-riżorsi 
disponibbli. Il-fondi tal-FEMS għandhom 
jintużaw għall-appoġġ tas-sajjieda u l-
bastimenti li jistadu bl-iżjed mod 
favorevoli għall-ambjent u soċjalment 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 85
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 39
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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 jinkiseb u jiġi żgurat bilanċ stabbli 
bejn il-flotta tas-sajd tal-Unjoni u l-
opportunitajiet ta’ sajd. 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 li għandhom l-għan li jnaqqsu l-
kapaċità żejda u jżidu l-prestazzjoni 
ekonomika u l-profitabbiltà tal-operaturi 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 86
Martina Anderson

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 

(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 li għandhom l-għan li jnaqqsu l-
kapaċità żejda u jżidu l-prestazzjoni 
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jnaqqsu l-kapaċità żejda u jżidu l-
prestazzjoni ekonomika u l-profitabbiltà 
tal-operaturi kkonċernati.

ekonomika u l-profitabbiltà tal-operaturi 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 87
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Premessa 40

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. en

Emenda 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 40

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 

imħassar
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introdotti mill-PKS bħala għodod ta’ 
ġestjoni għat-tnaqqas tal-kapaċità żejda.

Or. es

Emenda 89
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 40

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. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli ma jindirizzawx b’mod adegwat l-isfidi li jikkonfronta 
s-settur tas-sajd.

Emenda 90
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 40

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 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 91
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 40

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. en

Emenda 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat fil-FEMS u li tiġi
appoġġjata l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ konservazzjoni taħt il-PKS, filwaqt li 
madanakollu, jiġu kkunsidrati d-diversi 
kundizzjonijiet fost l-ibħra tal-Unjoni. Għal 

(41) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat fil-FEMS u li tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ 
konservazzjoni taħt il-PKS u l-politika 
ambjentali tal-Unjoni, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati d-diversi kundizzjonijiet fost l-
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dan il-għan, huwa essenzjali li jiġi 
żviluppat approċċ reġjonalizzat għall-
miżuri ta’ konservazzjoni.

ibħra tal-Unjoni. Għal dan il-għan, huwa 
essenzjali li jiġi żviluppat approċċ 
reġjonalizzat għall-miżuri ta’ 
konservazzjoni, fejn l-Istati Membri 
jaqsmu impriża tas-sajd u jiżguraw 
approċċ konsistenti fuq livell ta' sajd.

Or. en

Emenda 93
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat fil-FEMS u li tiġi 
appoġġjata l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ konservazzjoni taħt il-PKS, filwaqt li 
madanakollu, jiġu kkunsidrati d-diversi 
kundizzjonijiet fost l-ibħra tal-Unjoni. Għal 
dan il-għan, huwa essenzjali li jiġi 
żviluppat approċċ reġjonalizzat għall-
miżuri ta’ konservazzjoni.

(41) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat fil-FEMS u li tiġi 
appoġġjata l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ konservazzjoni taħt il-PKS, filwaqt li 
madanakollu, jiġu kkunsidrati d-diversi 
kundizzjonijiet fost l-ibħra tal-Unjoni. Għal 
dan il-għan, huwa essenzjali li jiġi 
żviluppat approċċ reġjonalizzat għall-
miżuri ta’ konservazzjoni li jiffaċilita l-
kooperazzjoni u l-ħolqien ta’ politiki 
simplifikati fil-livell tas-sajd tal-Istati 
Membri li jkunu qed jaqsmu impriża tas-
sajd .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jipprovdu approċċ konsistenti madwar l-ibħra Ewropej, l-Istati Membri li jkunu qed 
jaqsmu impriża tas-sajd li għaliha jkun se jiġi adottat pjan multiannwali għandhom 
jikkooperaw ma’ xulxin sabiex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet nazzjonali, jiġifieri l-miżuri ta’ 
konservazzjoni relatati mal-pjan multiannwali, ikunu koerenti, ikkoordinati u jilħqu l-
għanijiet tal-PKS..

Emenda 94
Georgios Koumoutsakos
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Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat fil-FEMS u li tiġi 
appoġġjata l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ konservazzjoni taħt il-PKS, filwaqt li 
madanakollu, jiġu kkunsidrati d-diversi 
kundizzjonijiet fost l-ibħra tal-Unjoni. Għal 
dan il-għan, huwa essenzjali li jiġi 
żviluppat approċċ reġjonalizzat għall-
miżuri ta’ konservazzjoni.

(41) Huwa ta’ importanza kbira li t-tħassib 
ambjentali jiġi integrat fil-FEMS u li jiġu 
promossi azzjonijiet għat-tnaqqis tal-
effetti ta’, u l-adattament għal, it-tibdil fil-
klima fuq l-ambjent marin, kostali u 
insulari, b’enfażi partikolari fuq dawk iż-
żoni li huma l-iżjed vulnerabbli f'dak ir-
rigward, li tiġi appoġġjata l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ 
konservazzjoni taħt il-PKS, filwaqt li 
madanakollu, jiġu kkunsidrati d-diversi 
kundizzjonijiet fost l-ibħra tal-Unjoni. Għal 
dan il-għan, huwa essenzjali li jiġi 
żviluppat approċċ reġjonalizzat għall-
miżuri ta’ konservazzjoni.

Or. en

Emenda 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 t-tnaqqis, u fejn possibbli l-
eliminazzjoni, tal-impatt tas-sajd fuq l-
ambjent marittimu b’mod partikolari 
permezz tal-promozzjoni tal-
ekoinnovazzjoni, li ġie ppruvat li ttejjeb is-
sajd ambjentalment sostenibbli fit-tul u 
tnaqqas l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent 
marin, 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 mar-restawr u ż-
żamma ta’ popolazzjonijiet tal-ispeċijiet 
maħsuda ’il fuq minn livelli li jistgħu 
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jipproduċu Rendiment Massimu 
Sostenibbli sal-2015, bil-kisba u ż-żamma 
ta’ status ambjentali tajjeb sal-2020 u 
b’konformità mal-Istrateġija tal-UE dwar 
il-Bijodiversità għall-2020.

Or. en

Emenda 96
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) F’konformità mal-projbizzjoni tar-
rimi introdotta mill-PKS, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-investimenti abbord li 
għandhom l-għan li jagħmlu l-aħjar użu 
mill-ħut maqbud mhux mixtieq u li 
jivvalorizzaw il-komponenti li ma 
jintużawx wisq tal-ħut maqbud. Meta 
wieħed iqis l-iskarsità tar-riżorsi, sabiex 
jiġi massimizzat il-valur tal-ħut maqbud, 
il-FEMS għandha tappoġġja wkoll l-
investimenti abbord li għandhom l-għan li 
jżidu l-valur kummerċjali għall-ħut 
maqbud.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tip ta’ investiment jippromwovi l-istatus quo u jżomm l-istess ammont ta' qabdiet mhux 
mixtieqa.  Ma jindirizzax il-problema tar-rimi jew il-qabdiet sekondarji. Barra dan, ikun 
diffiċli ħafna li l-ipproċessar abbord jiġi kontrollat. L-investimenti abbord għandhom li jżidu 
s-selettività u jimminimizzaw l-impatt.  

Emenda 97
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) F’konformità mal-projbizzjoni tar-rimi 
introdotta mill-PKS, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-investimenti abbord li 
għandhom l-għan li jagħmlu l-aħjar użu
mill-ħut maqbud mhux mixtieq u li 
jivvalorizzaw il-komponenti li ma 
jintużawx wisq tal-ħut maqbud. Meta 
wieħed iqis l-iskarsità tar-riżorsi, sabiex 
jiġi massimizzat il-valur tal-ħut maqbud, il-
FEMS għandha tappoġġja wkoll l-
investimenti abbord li għandhom l-għan li 
jżidu l-valur kummerċjali għall-ħut 
maqbud.

(43) F’konformità mal-projbizzjoni tar-rimi 
introdotta mill-PKS, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-investimenti fl-għażla tal-
apparat sabiex jiġu evitati, minimizzati u 
fejn possibbli eliminati l-qabdiet tal-ħut 
mhux mixtieqa u l-investimenti abbord li 
għandhom l-għan li jivvalorizzaw il-
komponenti li ma jintużawx wisq tal-ħut 
maqbud. Meta wieħed iqis l-iskarsità tar-
riżorsi, sabiex jiġi massimizzat il-valur tal-
ħut maqbud, il-FEMS għandha tappoġġja 
wkoll l-investimenti abbord li għandhom l-
għan li jżidu l-valur kummerċjali għall-ħut 
maqbud.

Or. en

Emenda 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) F’konformità mal-projbizzjoni tar-
rimi introdotta mill-PKS, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-investimenti abbord li 
għandhom l-għan li jagħmlu l-aħjar użu 
mill-ħut maqbud mhux mixtieq u li 
jivvalorizzaw il-komponenti li ma 
jintużawx wisq tal-ħut maqbud. Meta 
wieħed iqis l-iskarsità tar-riżorsi, sabiex 
jiġi massimizzat il-valur tal-ħut maqbud, il-
FEMS għandha tappoġġja wkoll l-
investimenti abbord li għandhom l-għan li 
jżidu l-valur kummerċjali għall-ħut 
maqbud.

(43) F’konformità mat-tnaqqis tar-rimi 
introdotta mill-PKS, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-investimenti abbord li 
għandhom l-għan li jnaqqsu b’mod 
gradwali l-qabdiet mhux mixtieqa, li 
jagħmlu l-aħjar użu mill-ħut maqbud mhux 
mixtieq u li jivvalorizzaw il-komponenti li 
ma jintużawx wisq tal-ħut maqbud. Meta 
wieħed iqis l-iskarsità tar-riżorsi, sabiex 
jiġi massimizzat il-valur tal-ħut maqbud, il-
FEMS għandha tappoġġja wkoll l-
investimenti abbord u fil-proċess tal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
għandhom l-għan li jżidu l-valur 
kummerċjali għall-ħut maqbud.
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Or. es

Emenda 99
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) F’konformità mal-projbizzjoni tar-
rimi introdotta mill-PKS, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-investimenti abbord li 
għandhom l-għan li jagħmlu l-aħjar użu 
mill-ħut maqbud mhux mixtieq u li 
jivvalorizzaw il-komponenti li ma 
jintużawx wisq tal-ħut maqbud. Meta 
wieħed iqis l-iskarsità tar-riżorsi, sabiex 
jiġi massimizzat il-valur tal-ħut maqbud, il-
FEMS għandha tappoġġja wkoll l-
investimenti abbord li għandhom l-għan li 
jżidu l-valur kummerċjali għall-ħut 
maqbud.

(43) Sabiex il-ħut skartat jitnaqqas b’mod 
sinifikanti,  il-FEMS għandu jappoġġja l-
investimenti abbord li għandhom l-għan li 
jagħmlu l-aħjar użu mill-ħut maqbud mhux 
mixtieq u li jivvalorizzaw il-komponenti li 
ma jintużawx wisq tal-ħut maqbud. Meta 
wieħed iqis l-iskarsezza tar-riżorsi, sabiex 
jiġi massimizzat il-valur tal-ħut maqbud, il-
FEMS għandu jappoġġja wkoll l-
investimenti abbord li għandhom l-għan li 
jżidu l-valur kummerċjali għall-ħut 
maqbud.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa kontroproduttiv li jiġi pprojbit kompletament il-ħut skartat, għaliex dan huwa 
impossibbli biex jiġi implimentat mis-sajjieda.

Emenda 100
Kriton Arsenis

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-

(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 ir-reġistrazzjoni tal-qabdiet, l-
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protezzjoni ambjentali, il-kwalità tal-
prodott imniżżel l-art kif ukoll il-
kundizzjonijiet ta’ sikurezza u tax-xogħol.

effiċjenza enerġetika, il-protezzjoni 
ambjentali, il-kwalità tal-prodott imniżżel 
l-art skont l-obbligu tal-iżbark stabbilit fl-
Artikolu 15 tar-Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd, kif ukoll il-
kundizzjonijiet ta’ sikurezza u tax-xogħol.

Or. en

Emenda 101
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44 a) Il-FEMS għandu jappoġġja t-
twaqqif ta’ netwerk koerenti ta’ żoni ta’ 
rkupru ta’ stokkijiet ta’ ħut, li fihom jiġu 
projbiti l-attivitajiet kollha tas-sajd, u li 
jinkludu żoni importanti għall-
produttività tal-ħut, b’mod partikolari ż-
żoni tan-nurseries, tat-tfaqqis u l-għalf 
tal-ħut għall-istokkijiet tal-ħut.

Or. en

Emenda 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Huwa ferm importanti għall-Unjoni li 
jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn ir-riżorsi 
tal-ilma ħelu u l-isfruttament tagħhom; 
għalhekk, billi tikkunsidra l-impatt 
ambjentali filwaqt li tiżgura li dawn is-
setturi jżommu l-vijabbiltà ekonomika, l-
Unjoni għandu jkollha dispożizzjonijiet 

(45) Huwa ferm importanti għall-Unjoni li 
jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn ir-riżorsi 
tal-ilma ħelu u l-isfruttament tagħhom; 
għalhekk, billi tikkunsidra l-impatt 
ambjentali filwaqt li tiżgura li dawn is-
setturi jżommu l-vijabbiltà ekonomika, l-
Unjoni għandu jkollha dispożizzjonijiet 
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xierqa li jappoġġjaw is-sajd intern. xierqa li jappoġġjaw is-sajd kontinentali.

Or. es

Emenda 103
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Huwa ferm importanti għall-Unjoni li 
jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn ir-riżorsi 
tal-ilma ħelu u l-isfruttament tagħhom; 
għalhekk, billi tikkunsidra l-impatt 
ambjentali filwaqt li tiżgura li dawn is-
setturi jżommu l-vijabbiltà ekonomika, l-
Unjoni għandu jkollha dispożizzjonijiet 
xierqa li jappoġġjaw is-sajd intern.

(45) Huwa ferm importanti għall-Unjoni li 
jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn ir-riżorsi 
tal-ilma ħelu u l-isfruttament tagħhom; 
għalhekk, billi tikkunsidra l-impatt 
ambjentali sabiex tiżgura li dawn is-setturi 
jżommu l-vijabbiltà ekonomika, l-Unjoni 
għandu jkollha dispożizzjonijiet xierqa li 
jappoġġjaw is-sajd intern.

Or. en

Emenda 104
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 105
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) L-akkwakultura tikkontribwixxi għat-
tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni kostali u 
rurali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-FEMS 
ikun aċċessibbli għall-impriżi tal-
akkwakultura, b’mod partikolari l-SMEs, u 
jikkontribwixxi sabiex ikun hemm bdiewa 
tal-akkwakultura ġodda fin-negozju.. 
Sabiex jiżdiedu l-kompetittività u l-
prestazzjoni ekonomika tal-attivitajiet tal-
akkwakultura, huwa vitali li jiġu stimolati 
l-innovazzjoni u l-imprenditorija. 
Għalhekk, il-FEMS għandu jappoġġja l-
operazzjonijiet innovattivi u l-iżvilupp tan-
negozju, b’mod partikolari l-
akkwakultura mhux relatata mal-ikel u l-
akkwakultura ’il barra mill-kosta.

(47) L-akkwakultura tikkontribwixxi għat-
tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni kostali u 
rurali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-FEMS 
ikun aċċessibbli għall-impriżi tal-
akkwakultura sostenibbli, b’mod 
partikolari l-SMEs, u jikkontribwixxi 
sabiex ikun hemm bdiewa tal-
akkwakultura ġodda fin-negozju. Sabiex 
jiżdiedu l-kompetittività u l-prestazzjoni 
ekonomika tal-attivitajiet tal-akkwakultura, 
huwa vitali li jiġu stimolati l-innovazzjoni 
u l-imprenditorija. Għalhekk, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-operazzjonijiet 
sostenibbli u innovattivi u l-iżvilupp tan-
negozju, sabiex jikkontribwixxi għall-
iżgurar li l-akkwakultura tkun sostenibbli 
u konformi mal-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali, tal-Ħabitats u l-Ibħra u d-
Direttivi Kwadru [qafas] dwar l-Istrateġija 
Marina.

Or. en

Emenda 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Forom ġodda ta’ dħul flimkien ma’
attivitajiet tal-akkwakultura diġà wrew il-
valur miżjud tagħhom għall-iżvilupp tan-
negozju. Għalhekk, il-FEMS għandu 
jappoġġja dawn l-attivitajiet komplimentari 

(48) Forom ġodda ta’ dħul flimkien ma’ 
attivitajiet tal-akkwakultura diġà wrew il-
valur miżjud tagħhom għall-iżvilupp tan-
negozju. Għalhekk, il-FEMS għandu 
jappoġġja dawn l-attivitajiet komplimentari 
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barra l-akkwakultura, bħat-turiżmu tas-sajd 
bil-qasba u l-attivitajiet edukattivi jew 
ambjentali.

barra l-akkwakultura, bħat-turiżmu tas-sajd 
bil-qasba, it-turiżmu tal-akkwakultura ta’ 
servizzi tal-konsulenza dwar is-settur tal-
akkwakultura u l-prodotti u l-attivitajiet 
edukattivi jew ambjentali tiegħu.
.

Or. es

Emenda 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Konxju mill-ħtieġa li jiġu identifikati 
l-aktar żoni addattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura billi jiġi kkunsidrat l-aċċess 
għall-ibħra u l-ispazju, il-FEMS għandu 
jappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex 
jagħmlu l-għażliet strateġiċi tagħhom fil-
livell nazzjonali.

(50) Konxju mill-ħtieġa li jiġu identifikati 
l-aktar żoni addattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura billi jiġi kkunsidrat l-aċċess 
għall-ibħra u l-ispazju, il-FEMS għandu 
jappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali u 
sottonazzjonali sabiex jagħmlu l-għażliet 
strateġiċi tagħhom skont ir-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom.

Or. es

Emenda 108
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Konxju mill-ħtieġa li jiġu identifikati 
l-aktar żoni addattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura billi jiġi kkunsidrat l-aċċess 
għall-ibħra u l-ispazju, il-FEMS għandu 
jappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex 
jagħmlu l-għażliet strateġiċi tagħhom fil-

(50) Konxju mill-ħtieġa li jiġu identifikati 
l-aktar żoni addattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura billi jiġi kkunsidrat l-aċċess 
għall-ibħra u l-ispazju, il-FEMS għandu 
jappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex 
jagħmlu l-għażliet strateġiċi tagħhom fil-
livell nazzjonali, b’konformità mal-
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livell nazzjonali. Politika tal-UE dwar il-Ġestjoni taż-Żona 
Kostali u l-Ippjanar tal-Ispazju 
Marittimu.

Or. en

Emenda 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 jitnaqqas l-
impatt ambjentali tal-attivitajiet tal-
akkwakultura u jittejbu l-kompetittività u 
l-prestazzjoni globali tal-operaturi.

Or. en

Emenda 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex jippromwovi akkwakultura 
ambjentalment sostenibbli, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-attivitajiet ta’ 
akkwakultura li għandhom rispett kbir lejn 
l-ambjent, il-konverżjoni tal-impriżi tal-
akkwakultura għall-ekoġestjoni, l-użu ta’ 
skemi ta’ verifika, kif ukoll il-konverżjoni 

(52) Sabiex jippromwovi akkwakultura 
ambjentalment sostenibbli, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-attivitajiet ta’ 
akkwakultura li għandhom rispett kbir lejn 
l-ambjent, il-konverżjoni tal-impriżi tal-
akkwakultura għall-ekoġestjoni, l-użu ta’ 
skemi ta’ verifika, kif ukoll il-konverżjoni 
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għall-akkwakultura organika. Bl-istess 
mod, il-FEMS għandu jappoġġja wkoll l-
akkwakultura li tipprovdi servizzi 
ambjentali speċjali.

għall-akkwakultura sostenibbli.

Or. es

Emenda 111
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex jippromwovi akkwakultura 
ambjentalment sostenibbli, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-attivitajiet ta’ 
akkwakultura li għandhom rispett kbir lejn 
l-ambjent, il-konverżjoni tal-impriżi tal-
akkwakultura għall-ekoġestjoni, l-użu ta’ 
skemi ta’ verifika, kif ukoll il-konverżjoni 
għall-akkwakultura organika. Bl-istess 
mod, il-FEMS għandu jappoġġja wkoll l-
akkwakultura li tipprovdi servizzi 
ambjentali speċjali.

(52) Sabiex jippromwovi akkwakultura 
ambjentalment sostenibbli, il-FEMS 
għandu jappoġġja l-attivitajiet ta’ 
akkwakultura li huma bbażati fuq l-
ekosistema, għandhom rispett kbir lejn l-
ambjent, il-konverżjoni tal-impriżi tal-
akkwakultura għall-ekoġestjoni, l-użu ta’ 
skemi ta’ verifika, kif ukoll il-konverżjoni 
għall-akkwakultura organika. Bl-istess 
mod, il-FEMS għandu jappoġġja wkoll l-
akkwakultura li tipprovdi servizzi 
ambjentali speċjali.

Or. en

Emenda 112
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Konxju mill-importanza tal-
protezzjoni tal-konsumaturi, il-FEMS 
għandu jiżgura appoġġ adegwat lill-bdiewa 
sabiex jipprevjenu u jtaffu r-riskji għas-
saħħa pubblika u għas-saħħa tal-annimali li 

(53) Konxju mill-importanza tal-
protezzjoni tal-konsumaturi, il-FEMS 
għandu jiżgura appoġġ adegwat lill-bdiewa 
sabiex jipprevjenu u jtaffu r-riskji għas-
saħħa pubblika u għas-saħħa u l-benesseri 
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tista’ tiġġenera t-trobbija fil-qasam tal-
akkwakultura.

tal-annimali li tista’ tiġġenera t-trobbija fil-
qasam tal-akkwakultura.

Or. en

Emenda 113
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fid-dawl tar-riskju tal-investimenti 
fl-attivitajiet tal-akkwakultura, il-FEMS 
għandu jikkontribwixxi għas-sigurtà tan-
negozju billi jkopri l-aċċess għall-
assigurazzjoni fuq il-popolazzjoni u 
għalhekk jissalvagwardja d-dħul tal-
produtturi f’każ ta’ telf anormali fil-
produzzjoni, b’mod partikolari minħabba 
diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi 
ħżiena, bidliet f’daqqa fil-kwalità tal-ilma, 
mard jew infestazzjonijiet minn insetti u l-
qerda tal-faċilitajiet tal-produzzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 114
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tas-sajd 
u tal-akkwakultura f’suq kompetittiv ħafna, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura] kif 

(61) Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tas-sajd 
u tal-akkwakultura f’suq kompetittiv ħafna, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura]  kif 



AM\907165MT.doc 39/87 PE492.694v01-00

MT

ukoll għall-attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni u pproċessar 
imwettqa mill-operaturi sabiex 
jimmassimizzaw il-valur tal-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tal-
operazzjonijiet li jintegraw l-attivitajiet tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-katina tal-
provvista. Sabiex jadatta għall-politika 
ġdida ta’ projbizzjoni fuq ir-rimi, il-
FEMS għandu jappoġġja wkoll l-
ipproċessar ta’ qabdiet mhux mixtieqa.

ukoll għall-attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni u pproċessar 
imwettqa mill-operaturi sabiex 
jimmassimizzaw il-valur tal-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tal-
operazzjonijiet li jintegraw l-attivitajiet tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-katina tal-
provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna ma għandha tipprovdi l-ebda inċentiv biex jiġu mmirati l-qabdiet mhux mixtieqa.

Emenda 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tas-sajd 
u tal-akkwakultura f’suq kompetittiv ħafna, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura] kif 
ukoll għall-attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni u pproċessar 
imwettqa mill-operaturi sabiex 
jimmassimizzaw il-valur tal-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tal-
operazzjonijiet li jintegraw l-attivitajiet tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-katina tal-
provvista. Sabiex jadatta għall-politika 
ġdida ta’ projbizzjoni fuq ir-rimi, il-

(61) Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tas-sajd 
u tal-akkwakultura f’suq kompetittiv ħafna, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura] kif 
ukoll għall-attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni u pproċessar 
imwettqa mill-operaturi sabiex 
jimmassimizzaw il-valur tal-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tal-
operazzjonijiet li jintegraw l-attivitajiet tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-katina tal-
provvista.
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FEMS għandu jappoġġja wkoll l-
ipproċessar ta’ qabdiet mhux mixtieqa.

Or. es

Emenda 116
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tas-sajd 
u tal-akkwakultura f’suq kompetittiv ħafna, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura]  kif 
ukoll għall-attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni u pproċessar 
imwettqa mill-operaturi sabiex 
jimmassimizzaw il-valur tal-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tal-
operazzjonijiet li jintegraw l-attivitajiet tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-katina tal-
provvista. Sabiex jadatta għall-politika 
ġdida ta’ projbizzjoni fuq ir-rimi, il-FEMS 
għandu jappoġġja wkoll l-ipproċessar ta’ 
qabdiet mhux mixtieqa.

(61) Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tas-sajd 
u tal-akkwakultura f’suq kompetittiv ħafna, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura]  kif 
ukoll għall-attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni u pproċessar 
imwettqa mill-operaturi sabiex 
jimmassimizzaw il-valur tal-prodotti tas-
sajd u tal-akkwakultura. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tal-
operazzjonijiet li jintegraw l-attivitajiet tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-katina tal-
provvista. Sabiex jadatta għall-politika 
ġdida ta’ projbizzjoni fuq ir-rimi, il-FEMS 
għandu jappoġġja wkoll ir-reġistrazzjoni u 
l-ipproċessar ta’ qabdiet mhux mixtieqa u 
jiffinanzja inċentivi ta’ 
kummerċjalizzazzjoni min-naħa tal-
awtoritajiet pubbliċi b’konsistenza mal-
għanijiet tal-projbizzjoni tar-rimi u l-
minimizzazzjoni tal-qabdiet sekondarji, 
bħat-twaqqif ta’ fond pubbliku għall-
ġestjoni tad-dħul mill-projbizzjoni tar-rimi 
u jalloka dan id-dħul sabiex ikopri l-ispiża 
tal-parir xjentifiku, il-valutazzjoni tal-
istokkijiet tal-ħut u l-monitoraġġ u l-
kontroll.
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Or. en

Emenda 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Għandha tingħata prijorità lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi billi dawn jingħataw appoġġ. Il-
kumpens għall-għajnuna għall-ħżin u l-
għajnuna għall-pjanijiet ta’ produzzjoni u 
kummerċjalizzazzjoni għandhom jiġu 
eliminati b’mod gradwali hekk kif l-
importanza ta’ tip partikolari ta’ appoġġ 
tilef l-interess tiegħu fid-dawl tal-
istruttura li qed tevolvi tas-suq tal-Unjoni 
għal dawn it-tip ta’ prodotti u l-
importanza li qed tikber ta’ 
organizzazzjonijiet b’saħħithom ta’ 
produtturi.

(62) Għandha tingħata prijorità lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi oħrajn 
tas-sajd, b’mod partikolari l-
organizzazzjonijiet tas-sajjieda u l-
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi billi dawn jingħataw appoġġ.

Or. es

Emenda 118
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Għandha tingħata prijorità lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi billi dawn jingħataw appoġġ. Il-
kumpens għall-għajnuna għall-ħżin u l-
għajnuna għall-pjanijiet ta’ produzzjoni u 
kummerċjalizzazzjoni għandhom jiġu 
eliminati b’mod gradwali hekk kif l-

(62) Għandha tingħata prijorità lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi billi dawn jingħataw appoġġ. Il-
kumpens għall-għajnuna għall-ħżin u l-
għajnuna għall-pjanijiet ta’ produzzjoni u 
kummerċjalizzazzjoni għandhom jiġu 
eliminati hekk kif l-importanza ta’ tip 
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importanza ta’ tip partikolari ta’ appoġġ 
tilef l-interess tiegħu fid-dawl tal-istruttura 
li qed tevolvi tas-suq tal-Unjoni għal dawn 
it-tip ta’ prodotti u l-importanza li qed 
tikber ta’ organizzazzjonijiet b’saħħithom 
ta’ produtturi.

partikolari ta’ appoġġ tilef l-interess tiegħu 
fid-dawl tal-istruttura li qed tevolvi tas-suq 
tal-Unjoni għal dawn it-tip ta’ prodotti u l-
importanza li qed tikber ta’ 
organizzazzjonijiet b’saħħithom ta’ 
produtturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ iffinanzjat taħt din il-miżura huwa sottoutilizzat mill-Organizzazzjonijiet li 
Jipproduċu fil-qafas finanzjarju attwali.  Minflok ma tkompli tiffinanzja din il-miżura, l-
għajnuna għall-ħżin għandha titneħħa kompletament , b’mod speċjali meta wieħed 
jikkunsidra li l-UE (bħala derogazzjoni) qiegħda tħallas 100 % tal-finanzjament għal din il-
miżura u dan hu mmirat biss għall-ispeċijiet kummerċjali.

Emenda 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Billi jirrikonoxxi l-kompetizzjoni li 
qed tikber li s-sajjieda kostali ta’ skala 
żgħira qed ikollhom jaffaċċjaw, il-FEMS 
għandu jappoġġja inizjattivi imprenditorjali 
ta’ sajjieda kostali fuq skala żgħira li jżidu 
l-valur għall-ħut li jaqbdu, b’mod 
partikolari billi jwettqu l-ipproċessar jew 
il-kummerċjalizzazzjoni diretta tal-ħut li 
jaqbdu.

(63) Billi jirrikonoxxi l-kompetizzjoni li 
qed tikber li s-sajjieda kostali qed ikollhom 
jaffaċċjaw, il-FEMS għandu jappoġġja 
inizjattivi imprenditorjali ta’ sajjieda 
kostali fuq skala żgħira li jżidu l-valur 
għall-ħut li jaqbdu, b’mod partikolari billi 
jwettqu l-ipproċessar jew il-
kummerċjalizzazzjoni diretta tal-ħut li 
jaqbdu.

Or. es

Emenda 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 69
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Huwa ferm importanti li l-Istati 
Membri u l-operaturi jkunu mgħammra 
b’tali mod li l-kontrolli jkunu jistgħu 
jitwettqu bi standard għoli u għalhekk 
jiżguraw il-konformità mar-regoli tal-
Politika Komuni tas-Sajd, filwaqt li 
jipprovdu għall-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin; il-FEMS għalhekk 
għandu jappoġġja lill-Istati Membri u lill-
operaturi skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1224/2009. Billi joħloq kultura 
ta’ konformità, dan l-appoġġ għandu 
jikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli.

(69) Huwa ferm importanti li l-Istati 
Membri u l-operaturi jkunu mgħammra 
billi jittieħed kont tal-karatteristiċi tal-
bastimenti tas-sajd differenti u tal-
kosteffiċjenza tagħhom, b’tali mod li l-
kontrolli jkunu jistgħu jitwettqu bi standard 
għoli u għalhekk jiżguraw il-konformità 
mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
filwaqt li jipprovdu għall-isfruttar 
sostenibbli tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin; il-
FEMS għalhekk għandu jappoġġja lill-
Istati Membri u lill-operaturi skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1224/2009. Billi joħloq kultura ta’ 
konformità, dan l-appoġġ għandu 
jikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli.

Or. es

Emenda 121
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Huwa ferm importanti li l-Istati 
Membri u l-operaturi jkunu mgħammra 
b’tali mod li l-kontrolli jkunu jistgħu 
jitwettqu bi standard għoli u għalhekk 
jiżguraw il-konformità mar-regoli tal-
Politika Komuni tas-Sajd, filwaqt li 
jipprovdu għall-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin; il-FEMS għalhekk 
għandu jappoġġja lill-Istati Membri u lill-
operaturi skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1224/2009.. Billi joħloq kultura 
ta’ konformità, dan l-appoġġ għandu 
jikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli.

(69) Huwa ferm importanti li l-Istati 
Membri u l-operaturi jkunu mgħammra 
b’tali mod li l-kontrolli jkunu jistgħu 
jitwettqu regolarment u bi standard għoli u 
għalhekk jiżguraw il-konformità mar-regoli 
tal-Politika Komuni tas-Sajd, filwaqt li 
jipprovdu għall-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin; il-FEMS għalhekk 
għandu jappoġġja lill-Istati Membri u lill-
operaturi skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1224/2009. Billi joħloq kultura 
ta’ konformità, dan l-appoġġ għandu 
jikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli.

Or. en
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Emenda 122
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) L-appoġġ mogħti lill-Istati Membri 
fuq il-bażi tar-Regolament (KE) Nru 
861/2006 għall-infiq relatat mal-
implimentazzjoni tas-sistema ta’ kontroll 
tal-Unjoni għandu jissokta taħt il-FEMS 
billi jsegwi l-loġika ta’ fond wieħed.

(70) L-appoġġ mogħti lill-Istati Membri 
fuq il-bażi tar-Regolament (KE) Nru 
861/2006 għall-infiq relatat mal-
implimentazzjoni tas-sistema ta’ kontroll 
tal-Unjoni għandu jiżdied taħt il-FEMS 
billi jsegwi l-loġika ta’ fond wieħed.

Or. en

Emenda 123
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jappoġġjaw il-ġbir, 
il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta dwar is-sajd kif 
speċifikat fil-programm multiannwali tal-
Unjoni, b’mod partikolari biex jappoġġjaw 
il-programmi nazzjonali u l-ġestjoni u l-
użu tad-dejta għall-analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS. L-appoġġ 
mogħti lill-Istati Membri fuq il-bażi tar-
Regolament (KE) Nru 861/2006 għall-infiq 
relatat mal-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-
dejta dwar is-sajd għandu jissokta fil-
kuntest tal-FEMS billi jsegwi l-loġika ta’ 
fond wieħed.

(73) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jappoġġjaw il-ġbir, 
il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta dwar is-sajd kif 
speċifikat fil-programm multiannwali tal-
Unjoni, b’mod partikolari biex jappoġġjaw 
il-programmi nazzjonali u l-ġestjoni u l-
użu tad-dejta għall-analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS. L-appoġġ 
mogħti lill-Istati Membri fuq il-bażi tar-
Regolament (KE) Nru 861/2006 għall-infiq 
relatat mal-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-
dejta dwar is-sajd għandu jiżdied fil-
kuntest tal-FEMS billi jsegwi l-loġika ta’ 
fond wieħed.

Or. en
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Emenda 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jappoġġjaw il-ġbir, 
il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta dwar is-sajd kif 
speċifikat fil-programm multiannwali tal-
Unjoni, b’mod partikolari biex jappoġġjaw 
il-programmi nazzjonali u l-ġestjoni u l-
użu tad-dejta għall-analiżi xjentifika u l-
implimentazzjoni tal-PKS. L-appoġġ 
mogħti lill-Istati Membri fuq il-bażi tar-
Regolament (KE) Nru 861/2006 għall-infiq 
relatat mal-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-
dejta dwar is-sajd għandu jissokta fil-
kuntest tal-FEMS billi jsegwi l-loġika ta’ 
fond wieħed.

(73) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jappoġġjaw il-ġbir, 
il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta dwar is-sajd kif 
speċifikat fil-programm multiannwali tal-
Unjoni, b’mod partikolari biex jappoġġjaw 
il-programmi nazzjonali u sottonazzjonali, 
u l-ġestjoni u l-użu tad-dejta għall-analiżi 
xjentifika u l-implimentazzjoni tal-PKS. L-
appoġġ mogħti lill-Istati Membri fuq il-
bażi tar-Regolament (KE) Nru 861/2006 
għall-infiq relatat mal-ġbir, il-ġestjoni u l-
użu tad-dejta dwar is-sajd għandu jissokta 
fil-kuntest tal-FEMS billi jsegwi l-loġika 
ta’ fond wieħed.

Or. es

Emenda 125
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) L-għan tal-PMI huwa li tappoġġja l-
użu sostenibbli tal-ibħra u l-oċeani u li 
tiżviluppa proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet ikkoordinat, konsistenti u 
trasparenti fir-rigward tal-politiki li 
jaffettwaw l-oċeani, l-ibħra, il-gżejjer, ir-
reġjuni kostali u l-aktar imbiegħda u s-
setturi marittimi, b’konformità mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Politika 
Marittima Integrata tal-Unjoni Ewropea.

(75) L-għan tal-PMI huwa li tappoġġja l-
użu sostenibbli tal-ibħra u l-oċeani u li 
tiżviluppa proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet ikkoordinat, konsistenti u 
trasparenti fir-rigward tal-politiki li 
jaffettwaw l-oċeani, l-ibħra, il-gżejjer, ir-
reġjuni kostali u l-aktar imbiegħda u s-
setturi marittimi, b’konformità mar-
Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 
ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi 
programm għall-appoġġ tal-iżvilupp 
addizzjonali ta’ Politika Marittima 
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Integrata 1 u mal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Politika Marittima Integrata 
tal-Unjoni Ewropea”.
__________________
1 ĠU L321, 5.12.2011, p.1

Or. en

Emenda 126
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76) Huwa meħtieġ finanzjament sostnut 
għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp 
ulterjuri tal-Politika Marittima Integrata 
għall-Unjoni Ewropea kif rifless fid-
dikjarazzjonijiet tal-Kunsill, tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni.

(76) Huwa meħtieġ finanzjament sostnut 
għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp 
ulterjuri tal-Politika Marittima Integrata 
għall-Unjoni Ewropea kif rifless fir-
Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 
ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi 
Programm għall-appoġġ tal-iżvilupp 
addizzjonali ta’ Politika Marittima 
Integrata1 u fid-dikjarazzjonijiet tal-
Kunsill, tal-Parlament Ewropew u tal-
Kumitat tar-Reġjuni. L-iżvilupp ta’ 
affarijiet marittimi permezz ta’ appoġġ 
finanzjarju għall-miżuri tal-PMI se jkollu 
impatt sinifikanti f’termini ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali.
__________________
1 ĠUJ L321, 5.12.2011, p.1

Or. en

Emenda 127
Georgios Koumoutsakos
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Proposta għal regolament
Premessa 76a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76a) F’dan ir-rigward, il-FEMS għandu 
jitfassal sabiex jappoġġja x-xogħol 
esploratorju fuq azzjonijiet li għandhom l-
għan li jippromwovu l-għanijiet strateġiċi 
tal-PMI, b’attenzjoni xierqa lill-impatti 
kumulattivi tagħhom, abbażi tal-approċċ 
tal-ekosistema, għat-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, l-impjieg, l-innovazzjoni u l-
kompetittività fir-reġjuni kostali, insulari 
u l-aktar imbiegħda, u għall-promozzjoni 
tad-dimensjoni internazzjonali tal-PMI.

Or. en

Emenda 128
Martina Anderson

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-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni 
u s-sostenibbiltà ambjentali.

Or. en
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Emenda 129
Georgios Koumoutsakos

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-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.
Għalhekk huwa ta’ importanza kbira li 
jittejbu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni 
esterni rigward l-għanijiet tal-PMI, abbażi 
tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS);

Or. en

Emenda 130
Georgios Koumoutsakos

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, 

(80) Il-FEMS għandu jappoġġja wkoll it-
tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-impjiegi, 
l-innovazzjoni u l-kompetittività fis-setturi 
marittimi u fir-reġjuni kostali, insulari u l-
aktar imbiegħda fl-Unjoni. Għalhekk 
huwa sinifikanti li jiġi promoss l-iżvilupp 
tat-turiżmu kostali, marittimu u tal-
gżejjer. Huwa partikolarment importanti li 
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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.

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 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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-
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.

(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, 
dawk l-operaturi li ma jkunux konformi 
mar-regoli tal-PKS 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.

Or. es
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Emenda 132
Kriton Arsenis

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-
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.

(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-
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 b’mod speċifiku 
l-għanijiet tar-restorazzjoni u ż-żamma 
tal-popolazzjonijiet ta’ speċijiet maħsuda 
’l fuq mil-livelli li jistgħu joħolqu l-MSY 
sal-2015 u l-kisba u ż-żamma ta’ status 
ambjentali tajjaeb sal-2020, li għalhekk 
jikkostitwixxu theddid serju għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-
baħar fil-livell tal-MSY  flimkien ma’ 
dawk li huma involuti fis-sajd tal-IUU u 
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 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 89
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(89) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri adegwati biex jiggarantixxu l-
funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll. Għal dak il-għan, 
għandhom jiġu nnominati awtorità 
amministrattiva, aġenzija tal-pagamenti u 
korp ta’ ċertifikazzjoni għal kull programm 
operazzjonali u għandhom jiġu speċifikati 
r-responsabbiltajiet tagħhom. Dawn ir-
responsabbiltajiet għandhom ikunu relatati 
primarjament mal-implimentazzjoni 
finanzjarja tajba, l-organizzazzjoni tal-
evalwazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni tal-infiq, il-
verifika u l-konformità mal-liġi tal-Unjoni. 
Għandha ssir dispożizzjoni għal laqgħat 
regolari bejn il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet nazzjonali kkonċernati sabiex 
jimmonitorjaw l-għajnuna. Fir-rigward tal-
ġestjoni u l-kontroll, huwa meħtieġ, b’mod 
partikolari, li jiġu stabbiliti l-modalitajiet li 
permezz tagħhom l-Istati Membri jagħtu 
garanzija li s-sistemi huma implimentati u 
li qegħdin jiffunzjonaw b’mod 
sodisfaċenti.

(89) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri adegwati biex jiggarantixxu l-
funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll. Għal dak il-għan, 
għandhom jiġu nnominati awtorità 
amministrattiva, aġenzija tal-pagamenti u 
korp ta’ ċertifikazzjoni għal kull programm 
operazzjonali sottonazzjonali u għandhom 
jiġu speċifikati r-responsabbiltajiet 
tagħhom. Dawn ir-responsabbiltajiet 
għandhom ikunu relatati primarjament 
mal-implimentazzjoni finanzjarja tajba, l-
organizzazzjoni tal-evalwazzjoni, iċ-
ċertifikazzjoni tal-infiq, il-verifika u l-
konformità mal-liġi tal-Unjoni. Għandha 
ssir dispożizzjoni għal laqgħat regolari bejn 
il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali 
kkonċernati sabiex jimmonitorjaw l-
għajnuna. Fir-rigward tal-ġestjoni u l-
kontroll, huwa meħtieġ, b’mod partikolari, 
li jiġu stabbiliti l-modalitajiet li permezz 
tagħhom l-Istati Membri jagħtu garanzija li 
s-sistemi huma implimentati u li qegħdin 
jiffunzjonaw b’mod sodisfaċenti.

Or. es

Emenda 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93) Ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw l-
impenji u l-pagamenti għandhom jiġu 
ssimplifikati sabiex tkun żgurata likwidità 
regolari. Prefinanzjament ta’ 4 % tal-
kontribuzzjoni mill-FEMS għandu jgħin 
sabiex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali.

(93) Ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw l-
impenji u l-pagamenti għandhom jiġu 
ssimplifikati sabiex tkun żgurata likwidità 
regolari. Prefinanzjament ta’ 7 % tal-
kontribuzzjoni mill-FEMS għandu jgħin 
sabiex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali.
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Or. es

Emenda 135
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(98) Il-programm operazzjonali għandu 
jkun soġġett għal monitoraġġ u 
evalwazzjoni sabiex tittejjeb il-kwalità 
tiegħu u jintwerew il-kisbiet tiegħu. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas 
għal monitoraġġ u evalwazzjoni komuni li 
jiżgura, fost l-oħrajn, li d-dejta relevanti 
tkun disponibbli fil-ħin. F’dan il-kuntest, 
għandha tiġi stabbilita lista ta’ indikaturi, 
filwaqt li jiġi vvalutat l-impatt tal-politika 
tal-FEMS mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ 
għanijiet speċifiċi.

(98) Il-programm operazzjonali għandu 
jkun soġġett għal monitoraġġ u 
evalwazzjoni sabiex tittejjeb il-kwalità 
tiegħu u jintwerew il-kisbiet tiegħu. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas 
għal monitoraġġ u evalwazzjoni komuni li 
jiżgura, fost l-oħrajn, li d-dejta relevanti 
tkun disponibbli għall-pubbliku fil-ħin.  
F’dan il-kuntest, għandha tiġi stabbilita 
lista ta’ indikaturi, filwaqt li jiġi vvalutat l-
impatt tal-politika tal-FEMS mill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ għanijiet 
speċifiċi.

Or. en

Emenda 136
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Premessa 101a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(101 a) Huwa partikolarment importanti li 
jiġi żgurat li l-kundizzjonalitajiet ex-ante 
li jikkonċernaw il-kapaċità 
amministrattiva għall-konformità mar-
rekwiżiti tad-dejta għall-ġestjoni tal-
industriji tas-sajd u l-mplimentazzjoni ta’ 
sistema ta’ spezzjoni u infurzar tal-
kontroll tal-Unjoni jiġu rrispettati;
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Or. en

Emenda 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Or. es

Emenda 138
Kriton Arsenis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) u d-Direttiva Kwadru [qafas]dwar l-
Istrateġija Marina.

Or. en

Emenda 139
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) 'żona ta’ rkupru ta’ stokkijiet tal-ħut’ 
tfisser spazju ġeografiku ddefinit b’mod 
ċar fl-ibħra territorjali kostali ta’ Stat 
Membru, inklużi ż-żoni ta’ nurseries, żoni 
ta’ mfaqas u żoni ta’ għalf għall-
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istokkijiet tal-ħut, li fihom l-attivitajiet 
kollha ta’ sajd jiġu pprojbiti;

Or. en

Emenda 140
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) ‘il-kapaċità għas-sajd’ tfissser il-ħila 
ta’ bastiment li jaqbad il-ħut. L-indikaturi 
li jistgħu jintużaw sabiex tiġi 
kkwantifikata l-kapaċità għas-sajd huma 
l-karatteristiċi tal-bastiment, inkluż it-
tunnellaġġ tal-bastiment f’GT 
(Tunnellaġġ Gross), il-qawwa tiegħu f’kW 
(Kilowatt) kif definit fl-Artikoli 4 u 5 tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2930/861, l-apparat tas-sajd u t-teknika 
tas-sajd li juża u n-numru ta’ jiem 
mgħoddija fis-sajd;
1ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1.

Or. en

Emenda 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10) ‘sajd fl-ibħra interni’ tfisser sajd 
imwettaq għal skopijiet kummerċjali minn
bastimenti li joperaw esklussivament fl-
ibħra interni jew b’mezzi oħrajn użati 
għas-sajd fis-silġ;

10) ‘sajd fl-ibħra kontinentali’ tfisser sajd 
imwettaq għal skopijiet kummerċjali, minn
bastiment tas-sajd jew le, esklussivament 
fl-ibħra kontinentali jew b’mezzi oħrajn 
użati għas-sajd fis-silġ;
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Or. es

Emenda 142
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) 'rendiment massimu sostenibbli' 
tfisser ir-rendiment massimu li jista’ 
jittieħed minn stokk ta’ ħut b’mod 
indefinit mingħajr ma ssir ħsara lill-
kapaċità riproduttiva ta’ dak l-istokk li 
tkkawża l-kollass tal-istokk u tirreferi 
kemm għall-FMSY kif ukoll għall-
SSBMSY;

Or. en

Emenda 143
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 15b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) 'indikatur' tfisser li fejn ma jkunx 
jista’ jiġi determinat rendiment massimu 
sostenibbli, il-metodoloġiji stabbiliti fil-
parti B deskrittur 3.1 u 3.2 tad-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2010/477/UE dwar 
kriterji u standards metodoloġiċi dwar l-
istatus ambjentali tajjeb tal-ibħra marini 
għad-Direttiva Kwadru [qafas] dwar l-
Istrateġija Marina (Direttiva 2008/56/KE) 
għandhom jiġu applikati sabiex jiġi 
determinat indikatur sostenibbli;

Or. en
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Emenda 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18) 'sajd kostali fuq skala żgħira' tfisser 
sajd imwettaq minn bastimenti tas-sajd
b’tul globali ta’ inqas minn 12-il metru u 
li ma jużawx tagħmir irmunkat kif elenkat 
fit-Tabella 3 tal-Anness I għar-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 26/2004 tat-30 ta’ Diċembru 2003 
dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-
Unjoni25;

18) 'sajd kostali' tfisser sajd imwettaq minn 
bastimenti tas-sajd li joperaw fiż-żoni 
lokali, li jżommu magħqud it-tessut soċjali 
tradizzjonali tal-popolazzjonijiet tas-
sajjieda, ġestiti minn SMEs u impriżi 
familjari, ta’ tradizzjoni ġenerazzjonali, li 
jwettqu sajdiet ta’ kuljum u la jiffriżaw u 
lanqas jipproċessaw il-qabdiet tagħhom 
abbord;

Or. es

Emenda 145
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) 'qabda mhux mixtieqa' tfisser il-
qabdiet sekondarji kollha li ma jkunux 
mixtieqa minħabba li ma jkollhom l-ebda 
valur kummerċjali jew wieħed baxx, 
ikunu taħt id-daqs minimu tal-iżbark jew 
ikunu ta’ speċi protetta;

Or. en

Emenda 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19) 'bastimenti li joperaw esklussivament 
f’ibħra interni' tfisser bastimenti involuti 
f’sajd kummerċjali f’ibħra interni u mhux 
inklużi fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-
Unjoni.

19) 'bastimenti li joperaw esklussivament 
f’ibħra kontinentali' tfisser bastimenti 
involuti f’sajd kummerċjali f’ibħra 
kontinentali u mhux inklużi fir-reġistru tal-
flotta tas-sajd tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 147
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi sajd u akkwakultura
sostenibbli u kompetittivi;

(a)  jiżgura li l-attivitajiet ta’ sajd u 
akkwakultura jiksbu sostenibbiltà 
ambjentali fit-tul, li hija prerekwiżit għal 
kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali u 
tikkontribwixxi għad-disponibbiltà tal-
provvisti tal-ikel;

Or. en

Emenda 148
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi sajd u akkwakultura 
sostenibbli u kompetittivi;

(a) jippromwovi sajd u akkwakultura 
kompetittivi li jkunu ekonomikament 
vijabbli u soċjalment u ambjentalment 
sostenibbli;
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Or. en

Emenda 149
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi sajd u akkwakultura 
sostenibbli u kompetittivi;

(a) jippromwovi sajd u akkwakultura 
sostenibbli u kompetittivi, inkluż l-
ipproċessar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd għandu jkun il-promozzjoni tal-kompetittività 
tas-setturi kollha tas-sajd inkluż l-ipproċessar tal-ħut – jekk irridu nilħqu l-għanijiet tal-PKS.

Emenda 150
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Jiżgura l-ġbir ta’ dejta sistematiku u 
armonizzat ta’ dejta bijoloġika, teknika, 
ambjentali u soċjoekonomika b’saħħitha 
u fil-ħin meħtieġa għall-ġestjoni bbażata 
fuq l-ekosistema tas-sajd u l-
akkwakultura;

Or. en

Emenda 151
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jiżgura l-konformità tal-attivitajiet 
tas-sajd u l-akkwakultura mal-Politika 
Komuni tas-Sajd u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni, b’fowkus 
partikolari fuq it-tisħiħ tal-kontroll u l-
infurzar;

Or. en

Emenda 152
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – 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 
sostenibbli, 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;

Or. en

Emenda 153
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 1 – punt 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.

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima huma żewġ oqsma separati 
li t-tnejn għandhom jiġu trattati b’mod separat.

Emenda 154
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 2 – parti introduttorja

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, 
kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien inkluż 
l-ipproċessar relatat permezz tal-enfasi fuq 
dawn l-oqsma:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet tal-Unjoni għandhom ikopru l-promozzjoni tal-innovazzjoni, il-kompetittività u 
l-għarfien tas-setturi kollha tas-sajd inkluż l-ipproċessar tal-ħut..

Emenda 155
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 2 – sottopunt 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 u t-
trasferiment tal-għarfien, sakemm ma 
jwasslux għal żieda fil-kapaċità;

Or. en
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Emenda 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 2 – punt 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 u t-
titjib tas-sikurezza jew tal-kondizzjonijiet 
tax-xogħol;

Or. es

Emenda 157
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – 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-kompetittività 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. en

Emenda 158
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 3 – parti introduttorja

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 
sostenibbli, innovattiva, kompetittiva u 
bbażata fuq l-għarfien u l-ekosistema 
permezz tal-enfasi fuq dawn l-oqsma:
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Emenda 159
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 3 – sottopunt 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 tas-sostenibbiltà, tal-
kompetittività u l-vijabbiltà ta’ impriżi tal-
akkwakultura, l-akkwakultura organika u 
b’mod partikolari SMEs;

Or. en

Emenda 160
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-promozzjoni ta’ sajd sostenibbli u 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi permezz tal-
enfasi fuq dawn l-oqsma:

(4) L-iżgurar tas-sajd sostenibbli u bbażat 
fuq l-ekosistema permezz tal-enfasi fuq 
dawn l-oqsma:

Or. en

Emenda 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 4 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tnaqqis tal-impatt tas-sajd fuq l-
ambjent tal-baħar;

(a) Il-minimizzazzjoni u fejn possibbli l-
eliminazzjoni tal-impatti tas-sajd fuq l-
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ambjent tal-baħar;

Or. en

Emenda 162
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 4 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emneda

(b) il-protezzjoni u r-restorazzjoni tal-
bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, 
inklużi s-servizzi li jipprovdu.

(b) il-protezzjoni u r-restorazzjoni tal-
bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, 
inklużi s-servizzi li jipprovdu u l-kisba ta’ 
status ambjentali tajjeb sal-2020;

Or. en

Emenda 163
Kriton Arsenis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) minimizzazzjoni u fejn possibbli 
eliminazzjoni tal-qabdiet sekondarji 
kollha;

Or. en

Emenda 164
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 4 – sottopunt bb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-iżgurar tal-konformità tal-
attivitajiet tas-sajd mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni, b’mod partikolari 
mad-Direttiva 2008/56/KE, id-Direttiva 
1992/43/KEE u d-Direttiva 2009/147/KE;

Or. en

Emenda 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 4 – sottopunt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) il-kisba ta’ status ambjentali tajjeb kif 
definit fid-Direttiva Kwadru [qafas] dwar 
l-Istrateġija Marina;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jkollu l-għan ukoll li jilħaq Status Ambjentali Tajjeb sal-2020 kif speċifikat 
fid-Direttiva Kwadru [qafas] dwar l-Istrateġija Marina.

Emenda 166
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-promozzjoni ta’ akkwakultura 
sostenibbli u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
permezz tal-enfasi fuq dawn l-oqsma:

(5)Il-promozzjoni ta’ akkwakultura 
sostenibbli, ibbażata fuq l-ekosistema u 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi permezz tal-
enfasi fuq dawn l-oqsma:
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Or. en

Emenda 167
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-valutazzjoni, it-tnaqqis u fejn 
possibbli l-eliminazzjoni tal-impatti tal-
attivitajiet tal-akkwakultura fuq l-
ekosistemi marini, terrestri u tal-ilma 
ħelu;

Or. en

Emenda 168
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 5 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-akkwakultura b'livell 
għoli ta' protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa 
u l-benessri tal-annimali u wkoll tas-saħħa 
u s-sigurtà pubblika.

(b) il-promozzjoni tal-akkwakultura b'livell 
għoli ta' protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa 
u l-benessri tal-annimali u wkoll tas-saħħa 
u s-sigurtà pubblika, b’enfasi fuq l-
akkwakultura tal-ispeċijiet erbivori, għall-
produzzjoni ta’ ikel għall-konsum u fuq l-
akkwakultura organika.

Or. en

Emenda 169
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 5 – sottopunt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-iżgurar li l-iżvilupp tal-
akkwakultura jkun kompatibbli mal-
għanijiet tad-Direttiva 2008/56/KE.

Or. en

Emenda 170
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 6 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-forniment ta’ għarfien xjentifiku u 
ġbir ta’ dejta;

(a)il-forniment ta’ għarfien xjentifiku u 
ġbir ta’ dejta meħtieġa għas-sajd ibbażat 
fuq l-ekosistema u l-ġestjoni tal-
akkwakultura inkluża d-dejta meħtieġa 
għall-kisba tar-restorazzjoni u ż-żamma 
ta’ popolazzjonijiet ta’ speċijiet maħsuda 
’l fuq mil-livelli li jstgħu jipproduċu MSY 
sal-2015 u jiksbu status ambjentali tajjeb 
sal-2020;

Or. en

Emenda 171
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – 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, il-monitoraġġ
u l-infurzar, filwaqt li titjieb il-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti.

Or. en
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Emenda 172
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 10

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.

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  inkluż ir-Regolament (KE) Nru [li 
jistabbilixxi l-Programm Kwadru għall-
Ambjent u l-Azzjoni dwar it-Tibdil fil-
Klima (Programm Kwadru LIFE)]. 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. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn il-fondi iżda din ir-referenza diġà tinsab 
fir-Regolament tad-dispożizzjonijiet komuni.

Emenda 173
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-applikazzjonijiet sottomessi mill-
operaturi li ġejjin ma għandhomx ikunu 
ammissibbli għall-appoġġ mill-FEMS għal 
perjodu ta’ żmien identifikat:

1. L-applikazzjonijiet sottomessi mill-
operaturi li ġejjin ma għandhomx ikunu 
ammissibbli għall-appoġġ mill-FEMS:

Or. en

Emenda 174
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) operaturi li wettqu ksur serju skont l-
Artikolu 42 tar-Regolament (KE) 
Nru 1005/2008 jew l-Artikolu 90(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(a) operaturi li wettqu kwalunkwe ksur 
skont l-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) 
Nru 1005/2008 jew l-Artikolu 90(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1224/2009;

Or. en

Emenda 175
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) operaturi li wettqu każijiet oħra ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-PKS 
li jipperikolaw b’mod serju s-sostenibbiltà
tal-istokkijiet ikkonċernati.

(c) operaturi li wettqu każijiet oħra ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-PKS 
u r-rekwiżiti tal-politika ambjentali tal-
Unjoni li jipperikolaw is-sostenibbiltà tal-
istokkijiet ikkonċernati u l-kisba ta’ status 
ambjentali tajjeb sal-2020.

Or. en
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Emenda 176
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjonijiet sottomessi minn 
operaturi li wettqu irregolarità skont il-FES 
jew il-FEMS ma għandhomx ikunu 
ammissibbli għal perjodu ta’ żmien 
identifikat.

2. L-applikazzjonijiet sottomessi minn 
operaturi li wettqu irregolarità skont il-FES 
jew il-FEMS ma għandhomx ikunu 
ammissibbli.

Or. en

Emenda 177
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identifikazzjoni tal-perjodu ta’ żmien 
imsemmi fil-paragrafu 1 u 2 li għandu 
jkun proporzjonat għall-gravità jew għar-
ripetizzjoni tal-ksur jew nuqqas ta’ 
konformità;

imħassar

Or. en

Emenda 178
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) operazzjonijiet li jipperikolaw is-
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sostenibbiltà tar-riżorsi u l-ekosistemi 
bijoloġiċi marini;

Or. en

Emenda 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) bini ta’ bastimenti tas-sajd ġodda,
dekummissjonamenti jew importazzjoni 
ta’ bastimenti tas-sajd;

b) bini ta’ bastimenti tas-sajd ġodda jew 
importazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd;

Or. es

Emenda 180
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) bini ta’ bastimenti tas-sajd ġodda, 
dekummissjonamenti jew importazzjoni 
ta’ bastimenti tas-sajd;

b) importazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-flotta Ewropea qed tixjieħ u għandha tkun tista’ tiġġedded biex tiggarantixxi kundizzjonijiet 
ta’ xogħol tajbin għas-sajjieda u l-aħjar sigurtà. Barra minn hekk, l-effiċjenza enerġetika tal-
bastimenti għandha tiġi kkunsidrata, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ rkaptu aktar selettiv.

Emenda 181
Nikos Chrysogelos
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) investimenti abbord bastimenti li 
għalihom l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni ma jkunx wera bilanċ bejn 
il-kapaċità tal-flotta u l-opportunitajiet 
disponibbli tas-sajd, kif meħtieġ taħt ir-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għas-sostituzzjoni tal-emenda 5 tal-Artikolu 13.1 (c) bis

Emenda 182
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) investimenti abbord jew f’tagħmir 
individwali għall-flotot li joperaw 
b’kapaċità żejda;

Or. en

Emenda 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) waqfien temporanju mill-attivitajiet ta’ 
sajd;

imħassar
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Or. es

Emenda 184
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) waqfien temporanju mill-attivitajiet ta’ 
sajd;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sajjieda li jieqfu mill-attivitajiet tagħhom temporanjament biex ikunu jistgħu jiġu rkuprati 
l-istokkijiet tal-ħut m’għandhomx jibqgħu mingħajr riżorsi.

Emenda 185
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sajd esperimentali; imħassar

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Is-sajd esperimentali għandu jkun eliġibbli taħt il-FEMS sakemm dan jiffoka fuq l-ittestjar ta’ 
tekniċi tas-sajd aktar selettivi u/jew jimmira li jiddetermina l-effett tagħhom fuq l-istokkijiet 
tal-ħut u/jew l-ambjent marittimu. Ir-ripopolazzjoni sperimentali tista’ tirriżulta f’sajd fuq 
stokkijiet mhux sostenibbli. 

Emenda 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) sajd esperimentali; imħassar

Or. es

Emenda 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) ripopolazzjoni diretta, sakemm dan ma 
jkunx previst b’mod espliċitu bħala 
miżura ta’ konservazzjoni minn att legali 
tal-Unjoni jew fil-każ ta’ ripopolazzjoni 
esperimentali.

imħassar

Or. es

Emenda 188
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ripopolazzjoni diretta, sakemm dan ma 
jkunx previst b’mod espliċitu bħala miżura 
ta’ konservazzjoni minn att legali tal-
Unjoni jew fil-każ ta’ ripopolazzjoni 
esperimentali.

(f) ) ripopolazzjoni diretta, sakemm din ma 
tkunx prevista b’mod espliċitu bħala 
miżura ta’ konservazzjoni minn att legali 
tal-Unjoni.

Or. sv
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Emenda 189
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dekummissjonar għandu jiġi appoġġjat 
b’mod eċċezzjonali taħt kondizzjonijiet 
speċjali li jeħtieġu t-tnaqqis immedjat tal-
kapaċità għas-sajd tal-flotta.

Or. en

Emenda 190
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-twaqqif temporanju tal-attivitajiet tas-
sajd għandu jkun eliġibbli b’mod 
eċċezzjonali taħt il-FEMS taħt 
kondizzjonijiet speċjali li jiġġustifikaw it-
teħid ta’ din il-miżura, pereżempju 
ċirkostanzi ambjentali mhux previsti jew 
restrizzjonijiet fil-pjanijiet ta’ ġestjoni.

Or. en

Emenda 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) is-sehem tal-flotot tas-sajd kostali fuq 
skala żgħira fil-flotot tas-sajd.

iii) is-sehem tal-flotot tas-sajd kostali fil-
flotot tas-sajd.
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Or. es

Emenda 192
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) il-livell ta’ sostenibbiltà ambjentali 
tal-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura;

Or. en

Emenda 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jħejji 
programm operazzjonali uniku sabiex 
jimplimenta l-prijoritajiet tal-Unjoni li 
għandhom jiġu kofinanzjati mill-FEMS.

1. Kull Stat Membru għandu jħejji 
programm operazzjonali uniku, li jintegra 
l-programmi operazzjonali 
sottonazzjonali, sabiex jimplimenta l-
prijoritajiet tal-Unjoni li għandhom jiġu 
kofinanzjati mill-FEMS.

Or. es

Emenda 194
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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kwalunkwe persuna naturali jew legali li 
jkollha interess suffiċjenti fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet ambjentali rigward l-
implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-
Sajd ikollha dritt effettiv ta' reviżjoni tal-
programmi operazzjonali. Dawn il-
persuni għandu jkollhom aċċess għal 
qorti jew korp pubbliku indipendenti u 
imparzjali ieħor sabiex tiġi riveduta l-
legalità proċedurali u sostantiva tal-
programmi operazzjonali u kwalunkwe 
atti u deċiżjonijiet relatati ta’ 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 195
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) fejn ikun applikabbli, konsistenza tal-
miżuri taħt il-prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-FEMS imsemmija fl-Artikolu  
38(1d) ta’ dan ir-Regolament mal-oqfsa 
tal-azzjoni prijoritarja ta’ Natura 2000 
imsemmija fl-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 
tal-Kunsill 92/43/KEE u mal-kisba ta’ 
status ambjentali tajjeb kif definit fid-
Direttiva  2008/56/KE.

Or. en

Emenda 196
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) wiri ta’ approċċ pertinenti integrat fil-
programm lejn l-innovazzjoni, l-ambjent, 
inklużi l-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni tan-
Natura 2000, u l-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima;

(c) wiri ta’ approċċ pertinenti integrat fil-
programm lejn l-innovazzjoni, l-ambjent, 
inklużi l-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni tan-
Natura 2000, it-twaqqif ta’ żoni ta’ rkupru 
tal-istokkijiet tal-ħut u l-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima;

Or. en

Emenda 197
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt o – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) Għall-iskop tal-ġbir tad-dejta għall-
ġestjoni tas-sajd sostenibbli msemmija taħt 
l-Artikoli 6(6) u 18(4) u f’konformità mal-
programm multiannwali tal-Unjoni 
msemmi fl-Artikolu 37(5) tar-[Regolament 
dwar il-Politika Komuni tas-Sajd]:

(o) Għall-iskop tal-ġbir tad-dejta għall-
ġestjoni tas-sajd sostenibbli u bbażat fuq l-
ekosistema msemmija taħt l-Artikoli 6(6) u 
18(4) u f’konformità mal-programm 
multiannwali tal-Unjoni msemmi fl-
Artikolu 37(5) tar-[Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd]:

Or. en

Emenda 198
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt o – sottopunt i – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika 
tal-industriji tal-akkwakultura u tal-
ipproċessar,

– evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ambjentali 
u ekonomika tal-industriji tal-akkwakultura 
u tal-ipproċessar,

Or. en
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Emenda 199
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt o – sottopunt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– evalwazzjoni tal-effetti tas-settur tas-sajd 
fuq l-ekosistema.

– evalwazzjoni tal-effetti tas-settur tas-sajd 
fuq l-ekosistema sabiex jiġi permess 
tqabbil fost tipi ta’ attivitajiet ta’ sajd u 
segmenti tal-flotta skont ir-rekwiżiti tar 
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd].

Or. en

Emenda 200
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt o – sottopunt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– evalwazzjoni tal-effetti tas-settur tas-sajd 
fuq l-ekosistema.

– evalwazzjoni tal-effetti tas-settur tas-sajd 
u l-attivitajiet tal-akkwakultura fuq l-
ekosistema.

Or. en

Emenda 201
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar il-

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar il-
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proċeduri, il-format u l-iskedi ta’ żmien 
għal:

proċeduri, il-format u l-iskedi ta’ żmien 
għal:

Or. en

Emenda 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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, 
b’konformità mal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikoli 2 u 3 tar-Regolament dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd.

Or. en

Emenda 203
Gerben-Jan Gerbrandy

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, 
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sakemm jikkontribwixxu għall-kisba tal-
Artikoli 2 u 3 tar-Regolament dwar il-
PKS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe innovazzjoni appoġġjata taħt il-FEMS għandha tappoġġja b’mod ċar u tkun 
konformi mal-għanijiet stabbiliti fir-Regolament bażiku tal-PKS.

Emenda 204
Christofer Fjellner

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 ma’ 
proċessi tal-ogħla żvilupp tekniku, ġodda 
jew imtejba, sistemi ta’ ġestjoni u 
organizzazzjoni ġodda jew imtejba bl-għan 
li jippromwovi sajd ekoloġikament 
sostenibbli.

Or. sv

Emenda 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Operazzjonijiet iffinanzjati taħt dan l-
Artikolu għandhom jitwettqu 
f’kollaborazzjoni ma’ korp xjentifiku jew 
tekniku rikonoxxut mill-Istat Membru li 

2. Operazzjonijiet iffinanzjati taħt dan l-
Artikolu għandhom jitwettqu 
f’kollaborazzjoni ma’ korp xjentifiku jew 
tekniku rikonoxxut mill-Istat Membru, 
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għandu jivvalida r-riżultati ta’ dawn l-
operazzjonijiet.

permezz tal-klassifikazzjoni tan-negozju 
stabbilita fil-liġi nazzjonali dwar kuntratti 
tal-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Or. es

Emenda 206
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Operazzjonijiet iffinanzjati taħt dan l-
Artikolu għandhom jitwettqu 
f’kollaborazzjoni ma’ korp xjentifiku jew 
tekniku rikonoxxut mill-Istat Membru li 
għandu jivvalida r-riżultati ta’ dawn l-
operazzjonijiet.

2. Operazzjonijiet iffinanzjati taħt dan l-
Artikolu għandhom jitwettqu 
f’kollaborazzjoni ma’ korp xjentifiku jew 
tekniku rikonoxxut mill-Istat Membru li 
għandu jivvalida r-riżultati ta’ dawn l-
operazzjonijiet u jagħmilhom disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta tingħata għajnuna pubblika lill-operazzjonijiet, għandu jkun hemm trasparenza sħiħa 
dwar kif dawn il-fondi jkunu ġew allokati, użati u l-benefiċċji miksuba.

Emenda 207
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-għoti ta’ parir professjonali u 
xjentifiku dwar l-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
sajd u akkwakultura sostenibbli, b’enfasi 
fuq il-limitazzjoni u fejn possibbli l-
eliminazzjoni tal-impatti ta’ dawn l-
attivitajiet fuq l-ekosistemi marini, 
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terrestri u tal-ilma ħelu;

Or. en

Emenda 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istudji tal-fattibilità u l-pariri 
msemmija fil-paragrafu 1(a) u (b), 
rispettivament, għandhom jiġu pprovduti 
minn korpi xjentifiċi jew tekniċi 
rikonoxxuti bil-kompetenzi konsultattivi 
meħtieġa kif rikonoxxuti mil-liġi
nazzjonali ta’ kull Stat Membru.

2. L-istudji tal-fattibilità u l-pariri 
msemmija fil-paragrafu 1(a) u (b), 
rispettivament, għandhom jiġu pprovduti 
minn korpi xjentifiċi jew tekniċi 
rikonoxxuti bil-kompetenzi konsultattivi 
meħtieġa kif rikonoxxuti permezz tal-
klassifikazzjoni tan-negozju stabbilita fil-
liġi nazzjonali dwar kuntratti tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi.

Or. es

Emenda 209
Christofer Fjellner

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 
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 

Imħassar
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kompiti anċillari.

Or. sv

Emenda 210
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffaċilitar tad-diversifikazzjoni u l-
ħolqien tal-impjiegi

L-iffaċilitar tal-intraprenditorjat u l-
ħolqien tal-impjiegi

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ekonomiku pożittiv tas-sajd għandu jkun enfasizzat aħjar.

Emenda 211
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiffaċilita d-diversifikazzjoni u l-
ħolqien tal-impjiegi barra s-settur tas-sajd,
il-FEMS jista’ jappoġġja:

1. Sabiex jiffaċilita l-ħolqien tal-impjiegi, 
il-FEMS jista’ jappoġġja l-ħolqien tal-
intrapriżi fis-settur tas-sajd.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ekonomiku pożittiv tas-sajd għandu jkun enfasizzat aħjar.

Emenda 212
Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-bidu ta’ negozju barra s-settur tas-
sajd;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ekonomiku pożittiv tas-sajd għandu jkun enfasizzat aħjar.

Emenda 213
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-bidu ta’ negozju barra s-settur tas-
sajd;

(a) il-bidu ta’ negozju, għal attivitajiet 
sostenibbli relatati mas-settur marittimu, 
bl-esklużjoni tas-settur tas-sajd;

Or. en

Emenda 214
Françoise Grossetête

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.

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ekonomiku pożittiv tas-sajd għandu jkun enfasizzat aħjar.

Emenda 215
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1 (a) għandu 
jingħata lis-sajjieda li:

2. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1 għandu 
jingħata lis-sajjieda li:

Or. fr

Emenda 216
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jissottomettu pjan tan-negozju għall-
iżvilupp tal-attivitajiet ġodda tagħhom;

a) jissottomettu pjan tan-negozju għall-
iżvilupp tal-attivitajiet tagħhom;

Or. fr

Emenda 217
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(b) għandu 
jingħata lil sajjieda kostali fuq skala 
żgħira li għandhom bastimenti tas-sajd 
tal-Unjoni rreġistrati bħala attivi u li 

imħassar
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jkunu wettqu attivitajiet ta’ sajd fil-baħar 
tul mill-inqas 60 ġurnata matul is-sentejn 
ta’ qabel id-data tas-sottomissjoni tal-
applikazzjoni. Il-liċenzja tas-sajd 
assoċjata mal-bastiment tas-sajd għandha 
tiġi rtirata b’mod permanenti.

Or. fr

Emenda 218
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji tal-appoġġ imsemmi fil-
paragrafu 1 ma għandhomx jinvolvu 
ruħhom f’attivitajiet ta’ sajd professjonali 
fil-ħames snin wara li jirċievu l-aħħar 
pagament tal-appoġġ.

imħassar

Or. fr

Emenda 219
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ispejjeż eliġibbli taħt il-
paragrafu 1(b) għandhom ikunu limitati 
għall-ispejjeż tal-modifika ta’ bastiment 
imwettqa għall-iskop tal-assenjar mill-
ġdid tiegħu.

imħassar

Or. fr
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Emenda 220
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-FEMS jista’ jappoġġja investimenti 
abbord permezz tal-iżvilupp ta’ attivitajiet 
kumplimentari għas-sajd, pereżempju 
servizzi ambjentali, attivitajiet edukattivi 
jew it-turiżmu.

Or. en


