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Emenda 1
Maurice Ponga

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkun iggarantit l-istess prezz għal kull 
kilometru għat-trasport ta' merkanzija u 
persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu;

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi, ir-
reġjuni l-iktar imbiegħda u l-gżejjer u t-
terraferma u ċ-ċentri ekonomiċi; fl-istess 
kuntest, jinnota li huwa ta' importanza 
kruċjali li jiġu trattati d-diffikultajiet li 
jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer fl-UE fir-rigward 
tat-trasport ta' persuni billi jkun iggarantit 
l-istess prezz għal kull kilometru għat-
trasport ta' merkanzija u persuni, 
irrispettivament mill-post fejn jinsabu; 
jitlob miżuri konkreti għar-reġjuni l-iktar 
imbiegħda waqt li jitqiesu l-karatteristiċi li 
jiddistingwuhom;

Or. fr

Emenda 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
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tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkun iggarantit l-istess prezz għal kull 
kilometru għat-trasport ta' merkanzija u 
persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu;

tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma Ewropea u ċ-ċentri 
ekonomiċi mingħajr ebda restrizzjoni fuq 
ir-rabtiet bejn dawk it-territorji fuq il-bażi 
tal-istat li jagħmlu parti minnu; fl-istess 
kuntest, jinnota li huwa ta' importanza 
kruċjali li jiġu trattati d-diffikultajiet li 
jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer fl-UE fir-rigward 
tat-trasport ta' persuni billi jkun iggarantit 
l-istess prezz għal kull kilometru għal 
servizz  affidabbli u regolari għat-trasport 
ta' merkanzija u persuni, irrispettivament 
mill-post fejn jinsabu;

Or. fr

Emenda 3
Catherine Bearder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkun iggarantit l-istess prezz għal kull 
kilometru għat-trasport ta' merkanzija u 

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE, b'mod partikulari komunitajiet fi 
gżejjer żgħar, fir-rigward tat-trasport ta' 
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persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu;

persuni;

Or. en

Emenda 4
Georgios Stavrakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkun iggarantit l-istess prezz għal kull 
kilometru għat-trasport ta' merkanzija u
persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu; 

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni u 
merkanzija billi jingħata appoġġ għall-
konnessjonijiet marittimi li mhumiex 
servuti adegwatament mis-suq u billi jkun 
iggarantit l-istess prezz għal kull kilometru 
għat-trasport ta' persuni, irrispettivament 
mill-post fejn jinsabu;

Or. en

Emenda 5
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkun iggarantit l-istess prezz għal kull 
kilometru għat-trasport ta' merkanzija u 
persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu; 

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkunu ggarantiti prezzijiet 
kompetittivi għat-trasport ta' merkanzija u 
persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu; 

Or. pt

Emenda 6
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u 
l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni 
territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb 
l-aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-
mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
tkompli ssir parti integrali mill-politika tas-
suq intern permezz tal-promozzjoni tat-
trasport bil-baħar fuq distanzi qosra u l-
kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-
istess ħin, li jkunu żgurati konnessjonijiet 
aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi, 
żoni ta' marea baxxa konnessi ma' tali 
reġjuni u l-gżejjer u t-terraferma u ċ-ċentri 
ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li 
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d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkun iggarantit l-istess prezz għal kull 
kilometru għat-trasport ta' merkanzija u 
persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu;

huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer 
fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni 
billi jkun iggarantit l-istess prezz għal kull 
kilometru għat-trasport ta' merkanzija u 
persuni, irrispettivament mill-post fejn 
jinsabu;

Or. fi

Emenda 7
Michail Tremopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jistieden lill-Istati Membri biex jużaw 
aħjar il-fondi strutturali u ta' koeżjoni 
għall-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi ta' 
trasport intermodali tal-portijiet sabiex 
tissaħħaħ il-bidla mit-trasport tal-art 
għat-trasport tal-ilma u tiżdied l-effiċjenza 
tal-enerġija u jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-
CO2 tas-sistema tat-trasport Ewropea;

Or. en

Emenda 8
Charalampos Angourakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. B'mod ġenerali it-tfassil tal-politika, l-
ippjanar strateġiku u l-implimentazzjoni 
tal-Politika Marittima Integrata tal-UE u 
l-Politika Marittima Komuni
jippromwovu, iservu u għandhom bħala 
kriterju waħdieni tagħhom il-
kompetittività, jiġifieri l-profittabbiltà, tal-
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konsorzji monopolistiċi involuti fin-
network kollu tal-intrapriża ekonomika 
kapitalista konnessa mal-baħar, mar-
reġjuni marittimi u t-territorji u l-oqsma 
ta' attività ekonomika relatati; ir-riżultat 
ta' din il-politika partikolari segwita mill-
UE u mill-gvernijiet borgiżi tal-Istati 
Membri kien li żdiedu immensament il-
profitti tal-korporazzjonijiet, li 
inevitabbilment aggrava serjament il-
problemi għall-klassi tal-ħaddiema fil-
livell l-aktar bażiku u għarraq b'mod 
drammatiku s-sitwazzjoni fil-gżejjer u fir-
reġjuni l-iktar imbiegħda tal-UE; 

Or. el

Emenda 9
Charalampos Angourakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza li Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 3577/1992 li japplika l-prinċipju 
ta’ libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-
trasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri 
(kabotaġġ marittimu), li neħħa l-kabotaġġ 
fl-interess tal-liberalizzazzjoni sħiħa tas-
swieq, wassal biex jogħlew bla rażan il-
prezzijiet tat-trasport, ħalla l-gżejjer 
iżolati, partikolarment fix-xhur tax-xitwa, 
li matulha ma jiġux iġġenerati l-profitti 
massivi li jridu s-s-sidien tal-bastimenti, 
waqt li s-sussidji statali għas-sidien tal-
bastimenti żdiedu b'għaxar darbiet fi 
żmien seba' snin (2003-2010), wassal għal 
eluf ta' sensji tal-ħaddiema tat-tarznari, 
ħoloq problema serja għall-ambjent bl-
eżenzjoni tal-kumpaniji marittimi mill-
obbligu tal-konformità mar-regoli għall-
ħarsien tal-ambjent, qed joħloq problemi 
soċjali splussivi kemm għall-ħaddiema fit-
tarznari, li qed jesperjenzaw qgħad serju, 
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u għal dawk li jgħixu f'reġjuni insulari, 
eż. fil-Greċja, billi l-għoli tal-ħajja  
jaffettwahom ferm aktar milli jaffettwa lil 
min jgħix fil-kontinent, u kkawża 
deterjorament ġenerali tat-trasport 
kostali; il-falliment tar-Regolament 
(KEE) Nru 3577/92 jagħti prova tal-
ħtieġa li dan jiġi revokat u li ma jintlaqa' 
l-ebda pass ulterjuri biex jitneħħew l-
arranġamenti ta' kabotaġġ għal-linji tat-
tbaħħir tal-kruċieri;

Or. el

Emenda 10
Michail Tremopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Ifakkar fil-vulnerabilità partikolari 
tar-reġjuni kostali u l-gżejjer għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima; jenfasizza li l-ippjanar 
tal-iżvilupp kollu tul il-kosta twila tal-
Komunità inkluż l-intern għandu jqis il-
konsegwenzi tat-tibdil fil-klima; 
jissuġġerixxi li titqies il-vulnerabbiltà 
għat-tibdil fil-klima meta titfassal il-
politika reġjonali futura sabiex ma tkunx 
ipperikolata l-implimentazzjoni tal-PMI; 

Or. en

Emenda 11
Charalampos Angourakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1c. L-iżvilupp tat-trasport kostali bl-użu 
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ta' bastimenti moderni u sikuri b'tariffi 
baxxi għall-passiġġieri u għat-trasport 
tal-merkanzija  biex jaqdu l-bżonnijiet ta' 
kuljum u fuq bażi annwali ta' dawk li 
jgħixu fil-gżejjer u r-reġjuni mbiegħda, 
flimkien ma' żieda fil-persunal tal-
bastimenti, tnaqqis tas-sigħat ta' ħidma u 
s-sodisfazzjon tat-talbiet tal-baħħara, 
huma prijoritajiet bażiċi għall-klassi tal-
ħaddiema; 

Or. el

Emenda 12
Catherine Bearder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jiġu trattati l-
effetti negattivi tal-insularità u jiġu 
inkuraġġiti l-iskambju u t-trasferiment tal-
aħjar prattiki;

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jinħoloq 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u impjiegi 
fir-reġjuni marittimi, jiġu trattati l-effetti 
negattivi tal-insularità u jiġu inkuraġġiti l-
iskambju u t-trasferiment tal-aħjar prattiki;
Fl-istess ħin, jenfasizza l-importanza ta' 
aktar riċerka u riċerka kontinwa fl-effetti 
tat-tibdil fil-klima sabiex ikunu mħarsa l-
ekosistemi tal-baħar f'dawn ir-reġjuni. 
Jitlob li tiddaħħal sistema komprensiva u 
li tinftiehem ta' ħarsien ambjentali taż-
żoni kostali u l-ibħra biex tgħin fl-
ippjanar reġjonali;

Or. en
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Emenda 13
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jiġu trattati l-
effetti negattivi tal-insularità u jiġu 
inkuraġġiti l-iskambju u t-trasferiment tal-
aħjar prattiki;

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jiġu trattati l-
effetti negattivi tal-insularità u jiġu 
inkuraġġiti l-iskambju u t-trasferiment tal-
aħjar prattiki, speċjalment rigward ir-
riċerka u s-sorveljanza marittima;

Or. pt

Emenda 14
Maurice Ponga

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jiġu trattati l-
effetti negattivi tal-insularità u jiġu 
inkuraġġiti l-iskambju u t-trasferiment tal-
aħjar prattiki;

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jiġu trattati l-
effetti negattivi tal-insularità u jiġu 
inkuraġġiti l-iskambju u t-trasferiment tal-
aħjar prattiki; jenfasizza f'dan il-kuntest il-
kontribut li tat il-politika reġjonali 
permezz tal-għan tagħha ta' 
kooperazzjoni territorjali;

Or. fr



PE443.147v01-00 12/21 AM\822075MT.doc

MT

Emenda 15
Michail Tremopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jiġu trattati l-
effetti negattivi tal-insularità u jiġu 
inkuraġġiti l-iskambju u t-trasferiment tal-
aħjar prattiki;

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li 
titkattar il-kooperazzjoni marittima 
reġjonali fi ħdan qafas integrat sabiex 
jissaħħu s-setturi marittimi, jitħarsu l-
ekosistemi marittimi, jiġu trattati l-effetti 
negattivi tal-insularità u jiġu inkuraġġiti l-
iskambju u t-trasferiment tal-aħjar prattiki;

Or. en

Emenda 16
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Huwa favur l-istabbiliment u l-
iżvilupp ta' strateġiji għall-makroreġjuni 
marittimi tal-UE bl-għan tal-promozzjoni 
ta' approċċ integrat għall-attivitajiet 
kollha marbuta mas-settur marittimu; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li 
jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tal-baċini 
marittimi u l-prijoritajiet tal-ekonomiji 
kostali tar-reġjuni l-iktar imbiegħda l-
Unjoni;

Or. pt

Emenda 17
Michail Tremopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-ħtieġa għall-koerenza 
bejn l-ippjanar tal-ispazju marittimu u 
terrestri fejn wieħed għandu jżomm 
f'moħħu l-approċċ fuq il-bażi tal-
ekosistema; jinnota li l-kooperazzjoni 
territorjali hija partikolarment importanti 
għall-ħarsien ta' żoni tal-baħar 
transkonfinali sensittivi; 

Or. en

Emenda 18
Catherine Bearder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Filwaqt li jqis il-fatt li kull gżira 
għandha l-karatteristiċi speċifiċi tagħha li 
jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi, jenfasizza 
l-bżonn li jiġu inkuraġġiti strateġiji ta’ 
żvilupp lokali mfassla apposta u jiġi 
skoraġġit approċċ wieħed għal kulħadd; 
iqis, għalhekk, li governanza marittima 
integrata hija essenzjali biex tiġi evitata xi 
duplikazzjoni ta’ kompetenzi bejn livelli 
differenti ta’ gvern u biex jissaħħu l-
kooperazzjoni u d-djalogu mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali;

3. Filwaqt li jqis il-fatt li r-reġjuni 
marittimi, inklużi reġjuni kostali, il-
gżejjer u r-reġjuni l-iktar imbiegħda 
għandhom il-karatteristiċi speċifiċi 
tagħhom li jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi, 
jenfasizza l-bżonn li jiġu inkuraġġiti 
strateġiji ta’ żvilupp lokali mfassla apposta 
bi spinta minn proċess ta' konsultazzjoni 
minn isfel għal fuq, u jiġi skoraġġit 
approċċ wieħed għal kulħadd; iqis, 
għalhekk, li governanza marittima integrata 
hija essenzjali biex tiġi evitata xi 
duplikazzjoni ta’ kompetenzi bejn livelli 
differenti ta’ gvern u biex jissaħħu l-
kooperazzjoni u d-djalogu mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, komunitajiet kostali, u 
partijiet interessati oħra fi kwistjonijiet 
marittimi;

Or. en
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Emenda 19
Maurice Ponga

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Filwaqt li jqis il-fatt li kull gżira 
għandha l-karatteristiċi speċifiċi tagħha li 
jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi, jenfasizza 
l-bżonn li jiġu inkuraġġiti strateġiji ta’ 
żvilupp lokali mfassla apposta u jiġi 
skoraġġit approċċ wieħed għal kulħadd; 
iqis, għalhekk, li governanza marittima 
integrata hija essenzjali biex tiġi evitata xi 
duplikazzjoni ta’ kompetenzi bejn livelli 
differenti ta’ gvern u biex jissaħħu l-
kooperazzjoni u d-djalogu mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali;

3. Filwaqt li jqis il-fatt li kull gżira 
għandha l-karatteristiċi speċifiċi tagħha li 
jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi, jenfasizza 
l-bżonn li jiġu inkuraġġiti strateġiji ta’ 
żvilupp lokali mfassla apposta u jiġi 
skoraġġit approċċ wieħed għal kulħadd; 
iqis, għalhekk, li governanza marittima 
integrata hija essenzjali biex tiġi evitata xi 
duplikazzjoni ta’ kompetenzi bejn livelli 
differenti ta’ gvern u biex jissaħħu l-
kooperazzjoni u d-djalogu mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali; waqt li jżomm dan
f'moħħu, jappoġġja l-ħolqien ta' strateġija 
speċifika għall-Atlantiku fil-kuntest ta' 
approċċi strateġiċi għaż-żoni marittimi 
reġjonali; 

Or. fr

Emenda 20
Michail Tremopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Filwaqt li jqis il-fatt li kull gżira 
għandha l-karatteristiċi speċifiċi tagħha li 
jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi, jenfasizza 
l-bżonn li jiġu inkuraġġiti strateġiji ta’ 
żvilupp lokali mfassla apposta u jiġi 
skoraġġit approċċ wieħed għal kulħadd; 
iqis, għalhekk, li governanza marittima 
integrata hija essenzjali biex tiġi evitata xi 
duplikazzjoni ta’ kompetenzi bejn livelli 
differenti ta’ gvern u biex jissaħħu l-
kooperazzjoni u d-djalogu mal-awtoritajiet 

3. Filwaqt li jqis il-fatt li kull gżira 
għandha l-karatteristiċi speċifiċi tagħha li 
jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi, jenfasizza 
l-bżonn li jiġu inkuraġġiti strateġiji ta’ 
żvilupp lokali mfassla apposta u jiġi 
skoraġġit approċċ wieħed għal kulħadd; 
iqis, għalhekk, li governanza marittima 
integrata hija essenzjali biex tiġi evitata xi 
duplikazzjoni ta’ kompetenzi bejn livelli 
differenti ta’ gvern u biex jissaħħu l-
kooperazzjoni u d-djalogu mal-awtoritajiet 
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lokali u reġjonali; lokali u reġjonali u ma' atturi tas-soċjetà 
ċivili u biex tkun imħarsa s-sostenibbiltà 
tal-azzjonijiet; 

Or. en

Emenda 21
Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Madankollu, biex jiġu ttrattati l-
problemi, il-prijoritajiet u l-isfidi komuni 
fi sfera ġeografika akbar, li tinkludi Stati 
Membri differenti, jirrakkomanda lill-
Kummissjoni, fid-dawl tal-istrateġija 
"UE2020", biex tanalizza kemm tkun 
xierqa l-promozzjoni ta' approċċ 
"makroreġjonali", ibbażat fuq l-objettiv 
nru 3 tar-regolament dwar il-fondi 
strutturali li jiddikjara li kwalunkwe 
strateġija "makroreġjonali" għandha tiġi 
inkorporata fil-politika reġjonali tal-UE, 
bħala politika koordinata għat-territorju 
kollu tal-UE; u fejn hija enfasizzata l-
ħtieġa tal-analiżi tal-valur miżjud ta' din 
l-istrateġija għall-implimentazzjoni tal-
objettiv tal-koeżjoni territorjali fit-
territorju tal-Unjoni; dan għandu jsir 
ukoll rigward il-politika marittima, bil-
ħsieb li jitrawwem l-iżvilupp u ssir 
implimentazzjoni aħjar tal-politika 
marittima tal-UE fir-reġjuni kostali u l-
iktar imbiegħda fil-qafas ta' strateġija 
koerenti u komprensiva;

Or. en
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Emenda 22
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza 
tal-ekonomija marittima, b'mod 
partikolari, għal dawk l-Istati Membri 
b'Żoni Ekonomiċi Esklussivi kbar, u 
għall-ħtieġa tal-promozzjoni tal-iżvilupp 
ta' raggruppamenti ekonomiċi marittimi u 
li tingħata spinta għall-kontribuzzjoni 
tagħhom għat-tkabbir u l-impjiegi skont l-
Istrateġija 2020; 

Or. pt

Emenda 23
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jipproponi l-ħolqien, fi ħdan il-
Kummissjoni, ta' unità orizzontali li tkun 
responsabbli biss għal kwistjonijiet dwar 
il-gżejjer u l-kosti u li twassal għal u 
tinkoraġġixxi approċċ integrat għall-
politiki u l-miżuri marittimi, sabiex 
tippromwovi l-karatteristiċi u l-prijoritajiet 
tagħhom fi ħdan il-qafas tal-politika 
marittima integrata;

4. Jipproponi li jkun hemm iktar 
kooperazzjoni dwar kwistjonijiet dwar il-
gżejjer u l-kosti u li jsiru sforzi għat-tfassil 
ta' approċċ integrat possibbli għall-politiki 
u l-miżuri marittimi, sabiex jiġu promossi  
l-karatteristiċi u l-prijoritajiet tagħhom fi 
ħdan il-qafas tal-politika marittima 
integrata;

Or. fi
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Emenda 24
Michail Tremopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jipproponi l-ħolqien, fi ħdan il-
Kummissjoni, ta' unità orizzontali li tkun 
responsabbli biss għal kwistjonijiet dwar 
il-gżejjer u l-kosti u li twassal għal u 
tinkoraġġixxi approċċ integrat għall-
politiki u l-miżuri marittimi, sabiex 
tippromwovi l-karatteristiċi u l-prijoritajiet 
tagħhom fi ħdan il-qafas tal-politika 
marittima integrata;

4. Jipproponi l-ħolqien, fi ħdan il-
Kummissjoni, ta' skambju sistematiku 
bejn is-servizzi biss għal kwistjonijiet dwar 
il-gżejjer u l-kosti li jwassal għal u 
jinkoraġġixxi approċċ integrat għall-
politiki u l-miżuri marittimi, sabiex 
jippromwovi l-karatteristiċi u l-prijoritajiet 
tagħhom fi ħdan il-qafas tal-politika 
marittima integrata;

Or. en

Emenda 25
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Huwa favur il-promozzjoni tal-
integrazzjoni tar-reġjuni marittimi remoti 
u l-gżejjer fl-"awtostradi marittimi", 
sabiex jittejbu l-konnessjonijiet marittimi 
effiċjenti mal-kontinent Ewropew u 
b'hekk tingħata spinta lill-mobilità 
sostenibbli, lill-intermodalità u lis-suq 
intern;

Or. pt

Emenda 26
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tqiegħed lir-reġjuni l-iktar imbiegħda fil-
qalba tad-dimensjoni internazzjonali tal-
politika marittima, bħala t-territorji l-iktar 
imbiegħa tal-Unjoni, fiż-żoni marittimi 
rispettivi tagħhom, kif stipulat fil-
Komunikazzjoni tagħha tal-2004 
(COM(2004)343); iqis, għalhekk, li dawn 
it-territorji għandhom ikunu ċentri ta' 
prijorità għall-istabbiliment ta' strutturi 
Komunitarji li jirrappreżentaw id-
dimensjoni internazzjonali tal-PMI kull 
meta jkun espedjenti; 

Or. fr

Emenda 27
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenn li 
ħadet fil-komunikazzjoni tagħha tal-2004 
(COM (2004)343) li tippreżenta strateġiji 
reġjonali marittimi għar-reġjuni l-iktar 
imbiegħda;

Or. fr

Emenda 28
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
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tinkorpora dimensjoni marittima fil-
ftehimiet internazzjonali tagħha ma' 
gruppi subreġjonali, bħall-FSR mal-
Cariforum, partikolarment meta r-reġjuni 
inkwistjoni jinkludu żona marittima fejn 
hemm territorji Ewropej;

Or. fr

Emenda 29
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4d. Jistieden lill-Kummissjoni biex tniedi 
evalwazzjoni tal-impatt dwar ix-xewqa u l-
kundizzjonijiet għall-istabbiliment ta' 
"awtostrada tal-baħar" fil-Karibew skont  
l-ark tal-gżejjer Karibej; 

Or. fr

Emenda 30
Catherine Bearder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Minħabba r-riskji li għalihom huma 
esposti r-reġjuni tal-kosta b'mod 
partikolari, jinnota l-importanza ta' miżuri 
ta' sigurtà marittimi, li jeħtieġu sforzi 
konġunti li jkopru l-politika marittima u 
miżuri u kooperazzjoni f'oqsma oħra ta' 
politika fil-livell tal-UE.

5. Minħabba r-riskji ta' sikurezza, sigurtà 
u difiża li għalihom huma esposti r-reġjuni 
tal-kosta b'mod partikolari, jinnota l-
importanza ta' miżuri ta' sigurtà marittimi, 
li jeħtieġu sforzi konġunti li jkopru l-
politika marittima u miżuri u kooperazzjoni 
f'oqsma oħra ta' politika fil-livell tal-UE; 
jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta' ħidma 
mill-qrib bejn ir-reġjuni marittimi, kif 
ukoll bejn is-Servizzi biex jiġu trattati 
dawn il-problemi; 
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Or. en

Emenda 31
Georgios Stavrakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jissuġġerixxi l-iżvilupp ta' inizjattivi 
reġjonali fil-qafas tal-Awtostradi tal-
Baħar fl-oqsma marittimi Ewropej ta' 
importanza kbira sabiex jinkoraġġixxu l-
introduzzjoni ta' katini loġistiċi 
intermodali fuq bażi marittima fl-Ewropa 
u jsaħħu l-iżvilupp tal-kummerċ 
marittimu.

Or. en

Emenda 32
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iqis li l-PMI għandha tagħti attenzjoni 
partikolari għas-sajd, li għandu post 
speċjali fl-ekonomija marittima tar-
reġjuni kostali; jittama, waqt li jżomm dan 
f'moħħu, li se jitwaqqfu mekkaniżmi ta' 
konsultazzjoni waqt it-tħejjija ta' 
deċiżjonijiet dwar il-PMI u l-politika 
komuni għas-sajd.

Or. fr
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Emenda 33
Catherine Bearder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jirrikonoxxi li żieda fl-iżvilupp tal-
produzzjoni tal-enerġija marittima se 
toħloq pressjoni fuq l-industriji tad-
divertiment, tat-turiżmu, tas-sajd u tat-
trasport tal-merkanzija u jappella għal 
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni għall-
ħarsien ta' dawn l-interessi.

Or. en

Emenda 34
Catherine Bearder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Isostni li l-Politika Marittima 
Integrata għandu jkollha fondi proprji, 
b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi 
speċifiċi attwali tar-reġjuni varji involuti. 

Or. en


