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Emenda 93
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 42, l-
Artikolu 43(2), l-Artikolu 91(1) u 100(2), 
l-Artikolu 173(3), l-Artikolu 175, l-
Artikolu 188, l-Artikolu 192(1), l-
Artikolu 194(2) u l-Artikolu 195(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 42, l-
Artikolu 43(2), l-Artikolu 91(1) u 100(2), 
l-Artikolu 173(3), l-Artikolu 175, l-
Artikolu 188, l-Artikolu 192(1), l-
Artikolu 194(2), l-Artikolu 195(2) u l-
Artikolu 349 tiegħu;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal koerenza ġuridika, l-Artikolu 349 TFUE għandu jerġa’ jiġi inkluż bħala bażi tar-
Regolament. Id-dispożizzjonijiet ta’ deroga li jinsabu fih huma kompletament ġustifikati 
permezz tal-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 349 TFUE, b’mod partikolari l-appartenenza 
għal baċiri tal-baħar differenti minn dawk tal-Ewropa kontinentali.

Emenda 94
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 42, l-
Artikolu 43(2), l-Artikolu 91(1) u 100(2),
l-Artikolu 173(3), l-Artikolu 175, l-
Artikolu 188, l-Artikolu 192(1), l-

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 42, l-
Artikolu 43(2), l-Artikolu 91(1) u 100(2), 
l-Artikolu 173(3), l-Artikolu 175, l-
Artikolu 188, l-Artikolu 192(1), l-
Artikolu 194(2), l-Artikolu 195(2) u l-



PE494.851v02-00 4/94 AM\914639MT.doc

MT

Artikolu 194(2) u l-Artikolu 195(2) tiegħu, Artikolu 349 tiegħu;

Or. fr

Emenda 95
Younous Omarjee

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 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, 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. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher li l-integrazzjoni tal-bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta’ pajjiżi terzi u li huma 
rreġistrati fihom mhix applikabbli f’termini tal-għoti u tal-kontroll tal-għajnuna Ewropea.

Emenda 96
Younous Omarjee



AM\914639MT.doc 5/94 PE494.851v02-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-FEMS għandu jqis is-sitwazzjoni 
speċifika tar-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda u 
jagħraf bis-sħiħ l-Artikolu 349 TFUE. Is-
sitwazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
u l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tas-
sajd f’dawn ir-reġjuni jimponu li l-
politika komuni tas-sajd u l-fondi 
marbutin magħha, u b’mod aktar 
speċifiku l-FEMS, ikunu jistgħu jiġu 
adattati u jadattaw ruħhom għall-
ispeċifiċitajiet, ir-restrizzjonijiet, l-ispejjeż 
inkrementali, u r-realtajiet partikolari ta’ 
dawn ir-reġjuni li jvarjaw sewwa mill-
kumplament tal-Unjoni Ewropea. 
Għalhekk dawn jistgħu jingħataw miżuri 
speċifiċi u ta’ deroga.

Or. fr

Emenda 97
Ana Miranda

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-

(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 fil-
manutenzjoni u l-użu tar-riżorsi, u ż-żieda 
tal-impjiegi u l-koeżjoni soċjali u
territorjali tal-komunitajiet tas-sajd kostali 
u interni.
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attivitajiet tas-sajd f’setturi oħrajn tal-
ekonomija marittima.

Or. es

Emenda 98
Younous Omarjee

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 essenzjali
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 tal-
akkwakultura u li jippromwovu l-
versatilità u d-diversifikazzjoni fl-
attivitajiet tas-sajd.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

1) Għat-traduzzjoni ta’ “prijoritajiet prinċipali”, qed ikun propost li wieħed jitkellem dwar 
prijoritajiet essenzjali aktar milli prijoritajiet assoluti; 2) L-iżvilupp tal-versatilità u tad-
diversifikazzjoni fl-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jikkontribwixxi għal żieda fil-
kapaċità ta’ reżistenza tal-atturi ekonomiċi.

Emenda 99
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 100
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 101
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-finanzjament tan-nefqa tal-Politika 
Komuni tas-Sajd u tal-Politika Marittima 
Integrata permezz ta’ fond waħdieni, il-
FEMS, għandu jindirizza l-ħtieġa għal 
simplifikazzjoni, kif ukoll it-tisħiħ tal-
integrazzjoni taż-żewġ politiki. L-
estensjoni tal-ġestjoni konġunta għall-
Organizzazzjonijiet tas-Swieq Komuni, 
inkluż il-kumpens għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, il-kontroll u l-attivitajiet ta’ 
ġbir tad-dejta għandhom ikomplu 
jikkontribwixxu għas-simplifikazzjoni u 
jnaqqsu l-piż amministrattiv għall-
Kummissjoni u għall-Istati Membri, kif 
ukoll jiksbu konsistenza u effiċjenza akbar 
tal-appoġġ mogħti.

(11) Il-finanzjament tan-nefqa tal-Politika 
Komuni tas-Sajd u tal-Politika Marittima 
Integrata permezz ta’ fond waħdieni, il-
FEMS, għandu jindirizza l-ħtieġa għal 
simplifikazzjoni, kif ukoll it-tisħiħ tal-
integrazzjoni taż-żewġ politiki. L-
estensjoni tal-ġestjoni konġunta għall-
Organizzazzjonijiet tas-Swieq Komuni, 
inkluż il-kumpens għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, il-kontroll u l-attivitajiet ta’ 
ġbir tad-dejta u l-għodod komplementari 
għall-implimentazzjoni tal-Politika 
Marittima Integrata għandhom ikomplu 
jikkontribwixxu għas-simplifikazzjoni u 
jnaqqsu l-piż amministrattiv għall-
Kummissjoni u għall-Istati Membri, kif 
ukoll jiksbu konsistenza u effiċjenza akbar 
tal-appoġġ mogħti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża parti mill-Politika Marittima Integrata fil-miżuri ta’ ġestjoni konġunta 
sabiex isseħħ l-implimentazzjoni operazzjonali tagħha fl-Istati tal-Unjoni.

Emenda 102
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-baġit tal-Unjoni għandu jiffinanzja 
l-ispejjeż tal-Politika Komuni tas-Sajd u 

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

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

Or. fr

Emenda 103
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-azzjoni meħuda mill-Unjoni 
għandha tkun komplimentari għall-azzjoni 
meħuda mill-Istati Membri jew tfittex li 
tikkontribwixxi għal dik l-azzjoni. Sabiex 
jiġi żgurat valur miżjud sinifikanti, is-
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandha tissaħħaħ permezz ta’ 
arranġamenti għall-parteċipazzjoni ta’ 
diversi tipi ta’ msieħba b’attenzjoni sħiħa 
għall-kompetenzi istituzzjonali tal-Istati 
Membri. Għandha tingħata attenzjoni 

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

partikolari sabiex tiġi żgurata 
rappreżentanza adegwata għan-nisa u 
għall-gruppi ta’ minoranza. Din is-sħubija 
tikkonċerna l-awtoritajiet reġjonali, lokali u 
pubbliċi oħrajn, kif ukoll korpi xierqa 
oħrajn, inklużi dawk responsabbli għall-
ambjent u għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-
imsieħba ekonomiċi u soċjali fil-livelli 
kollha tal-governanza u korpi kompetenti 
oħrajn. L-imsieħba kkonċernati għandhom 
jiġu involuti fit-tħejjija tal-Kuntratti ta’ 
Sħubija, kif ukoll fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-ipprogrammar.

Or. es

Emenda 104
Patrice Tirolien

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-

(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 għal kull Stat Membru jew 
ta’ programmi operazzjonali reġjonali
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-
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politika tal-iżvilupp rurali u l-politika ta’ 
koeżjoni.

oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tal-iżvilupp rurali u l-politika ta’ 
koeżjoni.

Or. fr

Emenda 105
Younous Omarjee

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 nazzjonali jew programmi 
operazzjonali reġjonali 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 nazzjonali jew 
programmi operazzjonali reġjonali. 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 jikkomplementa l-politiki l-
oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tal-iżvilupp rurali u l-politika ta’ 
koeżjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Programm Operazzjonali uniku mhux possibbli minħabba l-eżistenza ta’ diversi baċiri tal-
baħar tas-sajd f’diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 106
Younous Omarjee

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 tul il-ħajja, l-
inklużjoni taż-żgħażagħ, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jkun jista’ jappoġġja t-tiġdid tal-ġenerazzjonijiet, permezz tal-appoġġ għall-
inklużjoni taż-żgħażagħ bħala kontribut għall-objettivi tal-qafas Strateġiku Komuni biex 
tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura. L-Artikoli 31 u 31a 
għalhekk ġew emendati u nħolqu rispettivament.

Emenda 107
Younous Omarjee

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-ħtieġa dejjem akbar li 
jiġu rappreżentati s-sajjieda kostali fuq 
skala żgħira kif ukoll tipi oħra ta’ sajd fid-
djalogu soċjali, il-FEMS għandu jappoġġja 
lill-organizzazzjonijiet li jippromwovu dan 
id-djalogu fil-fora xierqa.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa ta’ rappreżentanza xierqa fid-djalogu soċjali tikkonċerna s-sajjieda kollha tas-sajd 
Ewropew. Dan l-approċċ globali huwa indispensabbli.

Emenda 108
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Konxju mill-preżenza dgħajfa tas-
sajjieda kostali fuq skala żgħira u l-
akkwakultura estensiva, fid-djalogu 
soċjali, il-FEMS għandu jappoġġja lill-
organizzazzjonijiet li jippromwovu dan id-
djalogu fil-fora xierqa fl-oqsma kollha u 
fil-livell Ewropej, statali, reġjonali u 
lokali.

Or. es

Emenda 109
Patrice Tirolien

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 

(35) Konxju mill-potenzjal ta’ versatilità 
tal-impjiegi u ta’ diversifikazzjoni, kif 
definit fl-Artikolu 3, għal sajjieda tas-sajd 
kostali fuq skala żgħira u r-rwol kruċjali 
tagħhom fil-komunitajiet kostali, il-FEMS 
għandu jgħin id-diversifikazzjoni tal-
attività tagħhom billi jkopri l-ftuħ ta’ 
negozji u l-investimenti għal 
rinnovazzjonijiet tal-bastimenti tagħhom, 
minbarra t-taħriġ relevanti sabiex jiksbu 



PE494.851v02-00 14/94 AM\914639MT.doc

MT

barra mill-attivitajiet ta’ sajd. ħiliet professjonali adegwati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni ma tantx tappoġġja l-versatilità fl-attivitajiet tas-sajd, filwaqt li hi tista’ tippermetti 
lin-negozji li jsaħħu l-fatturat tagħhom u jikkontribwixxu għal ġestjoni bbilanċjata tar-riżorsi, 
filwaqt li jibqgħu atturi ekonomiċi b'mod sħiħ fis-settur tas-sajd. F’każ ta’ kriżi, il-versatilità 
twassal għal reżiljenza sinifikanti għan-negozji f’każ ta’ possibilitajiet tas-suq jew marbuta 
mar-riżorsa.

Emenda 110
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(35) Konxju mill-potenzjal li toffri d-
diversifikazzjoni għal sajjieda tal-kosta fuq 
skala żgħira u r-rwol kruċjali tagħhom fil-
komunitajiet kostali, il-FEMS għandu jgħin 
id-diversifikazzjoni billi jkopri l-ftuħ ta’ 
negozji u l-investimenti għal 
rinnovazzjonijiet tal-bastimenti tagħhom, 
minbarra t-taħriġ relevanti sabiex jiksbu 
ħiliet professjonali fl-attivitajiet 
komplementari għas-sajd professjonali, 
sakemm id-dħul finanzjarju tagħhom 
jibqa’ anqas minn dak tas-sajd 
professjonali. F’każijiet eċċezzjonali, 
filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu megħjuna 
l-operaturi li jkunu jixtiequ joħorġu mis-
settur tas-sajd u tal-akkwakultura, il-
FEMS għandu jikkontribwixxi għat-
taħriġ mill-ġdid barra minn dawn is-
setturi billi jiffinanzja l-ftuħ ta’ negozji u 
l-investimenti għall-ġestjoni mill-ġdid tal-
bastimenti, kif ukoll it-taħriġ meħtieġ biex 
jinkisbu kompetenzi professjonali fil-
qasam ikkonċernat.

Or. fr
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Emenda 111
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(35) Konxju mill-potenzjal li toffri d-
diversifikazzjoni għal sajjieda tal-kosta fuq 
skala żgħira u r-rwol kruċjali tagħhom fil-
komunitajiet kostali, il-FEMS għandu jgħin 
id-diversifikazzjoni fl-attivitajiet tas-sajd u 
awżiljari 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 attivitajiet oħrajn
ta’ sajd.

Or. es

Emenda 112
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(36) Sabiex jindirizza l-ħtiġijiet tas-saħħa u 
s-sigurtà abbord, il-FEMS għandu 
jappoġġja l-investimenti li jkopru s-sigurtà 
u l-iġjene abbord kif ukoll it-titjib fil-
kundizzjonijiet tal-għajxien.

Or. es

Emenda 113
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. es

Emenda 114
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) L-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni 
ta’ attivitajiet tas-sajd professjonali
għandhom irendu lis-settur aktar 
kompetittiv. Għalhekk, il-FEMS għandu 
jappoġġja d-diversifikazzjoni u l-ħolqien 
tal-impjiegi fil-komunitajiet tas-sajd, u li
b’mod parallel jappoġġja l-bidu ta’
negozji, it-twaqqif ta’ attivitajiet tas-sajd, u 
t-trasferiment tal-intrapriżi.
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sajd ta’ bastimenti tas-sajd kostali ta’ 
skala żgħira. Din l-aħħar operazzjoni 
tidher li hija adattata hekk kif il-
bastimenti tas-sajd kostali ta' skala żgħira 
mhumiex koperti mis-sistemi ta’ 
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd.

Or. fr

Emenda 115
Patrice Tirolien

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) Sabiex is-sajd isir settur b'futur, 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-
inklużjoni tas-sajjieda żgħażagħ.

Or. fr

Emenda 116
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 41
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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, permezz ta’ 
approċċ multiannwali għall-ġestjoni tas-
sajd, li jistabbilixxi pjanijiet ta’ prijorità 
multiannwali li jirriflettu l-karatteristiċi 
bijoloġiċi tal-ispeċi differenti u l-
ispeċifiċità ta’ kull settur tas-sajd.

Or. es

Amendment 117
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(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, 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 speċjali dawk imwettqa fl-
ambitu tal-akkwakultura estensiva.

Or. es
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Emenda 118
Ana Miranda

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 
barra l-akkwakultura, bħat-turiżmu tas-
sajd bil-qasba u l-attivitajiet edukattivi jew 
ambjentali.

(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 
barra l-akkwakultura bħall-attivitajiet
edukattivi jew ambjentali.

Or. es

Emenda 119
Patrice Tirolien

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 
barra l-akkwakultura, bħat-turiżmu tas-sajd 
bil-qasba u l-attivitajiet edukattivi jew 
ambjentali.

(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 
barra l-akkwakultura, bħat-turiżmu tas-sajd 
bil-qasba u l-attivitajiet edukattivi, ta’ 
promozzjoni jew ambjentali.

Or. fr

Emenda 120
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Forma importanti oħra ta’ kif jiżdied 
id-dħul tal-impriżi tal-akkwakultura hija li 
dawn iżidu l-valur lill-prodotti tagħhom 
billi jipproċessaw u jikkummerċjalizzaw il-
produzzjoni tagħhom stess, kif ukoll billi 
jintroduċu speċi ġodda bi prospetti tajbin 
fis-suq u b’hekk jiddiversifikaw il-
produzzjoni tagħhom.

(49) Forma importanti oħra ta’ kif jiżdied 
id-dħul tal-impriżi tal-akkwakultura hija li 
dawn iżidu l-valur lill-prodotti tagħhom 
billi jipproċessaw u jikkummerċjalizzaw il-
produzzjoni tagħhom stess, kif ukoll billi 
jintroduċu speċi ġodda bijoloġikament 
kompatibbli mal-ispeċi eżistenti bi 
prospetti tajbin fis-suq u b’hekk 
jiddiversifikaw il-produzzjoni tagħhom.

Or. es

Emenda 121
Ana Miranda

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 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 estensiva. Bl-istess 
mod, il-FEMS għandu jappoġġja wkoll l-
akkwakultura li tipprovdi servizzi 
ambjentali speċjali.

Or. es

Emenda 122
Ana Miranda



AM\914639MT.doc 21/94 PE494.851v02-00

MT

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.

(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, tixrid taż-żejt u nuqqas 
jew defiċjenza ta’ tindif integrali tal-
ilmijiet, avvenimenti klimatiċi ħżiena, 
bidliet f’daqqa fil-kwalità tal-ilma, mard 
jew infestazzjonijiet minn insetti u l-qerda 
tal-faċilitajiet tal-produzzjoni.

Or. es

Emenda 123
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(56) Fiż-żoni tas-sajd, l-iżvilupp immexxi 
mill-komunità għandu jinkoraġġixxi lill-
istrateġiji innovattivi biex joħolqu t-tkabbir 
u l-impjiegi, b’mod partikolari billi jżidu l-
valur lill-prodotti tas-sajd u jiddiversifikaw 
l-ekonomija lokali, meta jkun meħtieġ,
lejn attivitajiet ekonomiċi oħrajn, fl-
ambitu tas-settur tas-sajd.

Or. es
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Emenda 124
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(56) Fiż-żoni tas-sajd u tal-akkwakultura, 
l-iżvilupp immexxi mill-komunità għandu 
jinkoraġġixxi lill-istrateġiji innovattivi biex 
joħolqu t-tkabbir u l-impjiegi, b’mod 
partikolari billi jżidu l-valur tal-prodotti
tas-sajd u tal-akkwakultura u
jiddiversifikaw l-ekonomija lokali lejn 
attivitajiet ekonomiċi ġodda, inklużi dawk 
offruti minn tkabbir marittimu ("blue 
growth") u s-setturi marittimi usa’, filwaqt 
li jinżammu u jissaħħu l-impjiegi u n-
negozji tas-setturi tas-sajd u tal-
akkwakultura fit-territorju bl-għan li fuq 
il-kosta jitħares settur primarju dinamiku.

Or. fr

Emenda 125
Patrice Tirolien

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-

(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-
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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.

operazzjonijiet li jintegraw l-attivitajiet tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-katina tal-
provvista. Sabiex jadatta għall-politika 
ġdida ta’ valorizzazzjoni tal-qabdiet u 
b’mod partikolari l-qabdiet b’valur 
kummerċjali baxx, il-FEMS għandu 
jappoġġja wkoll l-ipproċessar ta’ dawn il-
prodotti.

Or. fr

Emenda 126
Ana Miranda

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 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 għandu jkompli.

Or. es

Emenda 127
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 63
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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 ta’ skala 
żgħira qed ikollhom jaffaċċjaw u d-
dipendenza ta’ ċerti komunitajiet kostali 
fuq is-sajd, 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 128
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) L-attivitajiet tas-sajd fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni Ewropea qegħdin 
jaffaċċjaw diffikultajiet, b’mod partikolari 
minħabba l-ispejjeż addizzjonali mġarrba 
fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ ċerti prodotti 
tas-sajd, minħabba n-nuqqasijiet partikolari 
rikonoxxuti mill-Artikolu 349 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(64) L-attivitajiet tas-sajd fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni Ewropea qegħdin 
jaffaċċjaw diffikultajiet, b’mod partikolari 
minħabba l-ispejjeż addizzjonali ta’
produzzjoni, ta’ pproċessar u ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tas-sajd
u tal-akkwakultura, minħabba n-
nuqqasijiet partikolari rikonoxxuti mill-
Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 129
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 65
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex iżżomm il-kompetittività ta’ 
ċerti prodotti tas-sajd mir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni Ewropea mqabbla 
ma’ dik ta’ prodotti simili minn reġjuni 
oħrajn tal-Unjoni Ewropea, fl-1992 l-
Unjoni Ewropea introduċiet miżuri biex 
tikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali 
relatati fis-settur tas-sajd. Il-miżuri li 
japplikaw għall-perjodu 2007-2013 huma 
stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 791/2007. Huwa neċessarju li jkompli 
jiġi pprovdut appoġġ sabiex jittaffew l-
ispejjeż addizzjonali għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-
sajd mill-1 ta’ Jannar 2014.

(65) Sabiex iżżomm il-kompetittività ta’ 
ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura
mir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni 
Ewropea mqabbla ma’ dik ta’ prodotti 
simili minn reġjuni oħrajn tal-Unjoni 
Ewropea, fl-1992 l-Unjoni Ewropea 
introduċiet miżuri biex tikkumpensa għall-
ispejjeż addizzjonali relatati fis-settur tas-
sajd. Il-miżuri li japplikaw għall-perjodu 
2007-2013 huma stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 791/2007. Huwa 
neċessarju li jkompli jiġi pprovdut appoġġ 
sabiex jittaffew l-ispejjeż addizzjonali 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ ċerti 
prodotti tas-sajd mill-1 ta’ Jannar 2014.
Huwa neċessarju li jikber l-appoġġ 
mogħti permezz tar-Regolament (KE) 
Nru 791/2007 tal-Kunsill, mill-
1 ta’ Jannar 2014, biex jiġu kkumpensati 
l-ispejjeż inkrementali li jxekklu l-
produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd 
u tal-akkwakultura għall-esportazzjoni, 
lejn is-suq Komunitarju jew fis-suq lokali.

Or. fr

Emenda 130
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Fid-dawl tal-kondizzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni differenti fir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda kkonċernati, il-
varjazzjonijiet fil-qbid u l-ħażniet u fid-
domandi tas-suq, għandu jitħalla f’idejn l-
Istati Membri kkonċernati biex 
jiddeterminaw il-prodotti tas-sajd eliġibbli 
għal kumpens, il-kwantitajiet massimi 

(66) Fid-dawl tal-kondizzjonijiet differenti
ta’ produzzjoni, ta’ pproċessar u ta’ 
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd 
u tal-akkwakultura fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda kkonċernati, il-varjazzjonijiet 
fil-qbid u l-ħażniet u fid-domandi tas-suq, 
għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri 
kkonċernati biex jiddeterminaw il-prodotti
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rispettivi tagħhom u l-ammonti ta’ 
kumpens fl-allokazzjoni globali għal kull 
Stat Membru.

jew il-kategoriji ta’ prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura eliġibbli għal kumpens, il-
kwantitajiet massimi rispettivi tagħhom u l-
ammonti ta’ kumpens fl-allokazzjoni 
globali għal kull Stat Membru.

Or. fr

Emenda 131
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-ammont ta’ kumpens f’livell 
li jippermetti t-tpaċija xierqa tal-ispejjeż 
addizzjonali, li jirriżultaw min-nuqqasijiet 
speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
b’mod partikolari mill-ispejjeż tat-
trasportazzjoni tal-prodotti lejn l-Ewropa 
kontinentali. Sabiex jiġi evitat kumpens 
eċċessiv, l-ammont għandu jkun 
proporzjonali għall-ispejjeż addizzjonali li 
tpatti għalihom l-għajnuna u fl-ebda każ 
ma jaqbeż il-100 % tal-ispejjeż tat-trasport 
u spejjeż oħrajn relatati għall-Ewropa 
kontinentali. Għal dan il-għan, huwa 
għandu jikkunsidra wkoll tipi oħrajn ta’ 
interventi pubbliċi li jħallu impatt fuq il-
livell ta’ spejjeż addizzjonali.

(68) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-ammont ta’ kumpens f’livell 
li jippermetti t-tpaċija xierqa tal-ispejjeż 
addizzjonali, li jirriżultaw min-nuqqasijiet 
speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda. 
Sabiex jiġi evitat kumpens eċċessiv, l-
ammont għandu jkun proporzjonali għall-
ispejjeż addizzjonali li tpatti għalihom l-
għajnuna u fl-ebda każ ma jaqbeż il-100 % 
tal-ispejjeż tat-trasport u spejjeż oħrajn 
relatati għall-Ewropa kontinentali. Għal 
dan il-għan, huwa għandu jikkunsidra 
wkoll tipi oħrajn ta’ interventi pubbliċi li 
jħallu impatt fuq il-livell ta’ spejjeż 
addizzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna m’għandhiex tillimita l-iskambji bejn ir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Emenda 132
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Premessa 68a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68a) Sabiex jikkontribwixxi għaż-żamma 
tal-attivitajiet tas-sajd fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, il-FEMS għandu 
jikkontribwixxi għas-sostituzzjoni tal-
magna prinċipali jew awżiljari ta’ 
bastiment tas-sajd, għall-kostruzzjoni ta’ 
portijiet ġodda, għall-finanzjament tal-
kostruzzjoni u l-manutenzjoni ta’ rkaptu 
biex jinġema’ l-ħut li jkun ankrat f’siti 
ġodda għall-iżbark jew swali tal-irkant 
ġodda. Il-valur miżjud għall-protezzjoni 
tal-ambjent għandu jikkostitwixxi element 
importanti fl-għażla ta’ dawn il-
finanzjamenti.

Or. fr

Emenda 133
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 68a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68a) Filwqt li jirrikonoxxi l-karatteristiċi 
speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
imsemmija fl-Artikolu 349 TFUE, u l-
appoġġ essenzjali għall-iżvilupp 
ekonomiku ta’ dawn ir-reġjuni, b’mod 
partikolari għall-attivitajiet tas-sajd u tal-
akkwakultura, il-FEMS għandu 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċjali fir-
rigward tal-kontribut tiegħu għas-
sostituzzjoni ta’ magni, il-kostruzzjoni ta’ 
portijiet ġodda, siti ġodda għall-iżbark jew 
swali tal-irkant, kif ukoll għall-għodod 
speċifiċi ta’ ġestjoni kollettiva tar-riżorsa 
bħall-irkaptu ankrat biex jinġema’ l-ħut 
użat fl-applikazzjoni ta’ pjan 
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multiannwali ta’ ġestjoni tar-riżorsa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida għandha l-għan li tippreċiża li l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda ma jiġux speċifikati biss mil-lenti tal-POSEI iżda wkoll permezz ta’ 
adattamenti ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-abbozz ta’ regolament, kif ukoll miż-żieda ta' miżuri 
partikolari (bħall-FADs).

Emenda 134
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(79) L-interkonnessjoni ta' ċerta sistemi ta' 
informazzjoni mmexxija minn dawk is-
setturi tista’ tkun teħtieġ il-mobilizzazzjoni 
tal-mekkaniżmi ta’ finanzjament tagħhom 
b’mod konsistenti u skont id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat. L-ippjanar 
spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata 
taż-żoni kostali huma essenzjali għall-
iżvilupp sostenibbli taż-żoni marittimi u r-
reġjuni kostali u t-tnejn li huma 
jikkontribwixxu għall-għanijiet ta’ ġestjoni 
bbażati fuq l-ekosistemi u l-iżvilupp ta’ 
rabtiet bejn l-art u l-baħar. Dawn l-għodod 
huma importanti wkoll għall-ġestjoni tal-
użi differenti tal-kosti, l-ibħra u l-oċeani 
tagħna sabiex ikun hemm lok għall-
iżvilupp ekonomiku sostenibbli tagħhom u 
biex jiġi stimolat l-investiment 
transkonfinali, filwaqt li l-
implimentazzjoni tad-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima se tiddefinixxi 
ulterjorment il-limiti ta’ sostenibbiltà tal-
attivitajiet tal-bniedem li jħallu impatt fuq 
l-ambjent marittimu. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li jittejjeb l-għarfien dwar id-dinja 
tal-baħar, u li tiġi stimolata l-innovazzjoni 
permezz tal-iffaċilitar tal-ġbir, it-tqassim 

(79) L-interkonnessjoni ta' ċerti sistemi ta' 
informazzjoni mmexxija minn dawk is-
setturi tista’ tkun teħtieġ il-mobilizzazzjoni 
tal-mekkaniżmi ta’ finanzjament tagħhom 
b’mod konsistenti u skont id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat. L-ippjanar 
spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata 
taż-żoni kostali huma essenzjali għall-
iżvilupp sostenibbli taż-żoni marittimi u r-
reġjuni kostali u t-tnejn li huma 
jikkontribwixxu għall-għanijiet ta’ ġestjoni 
bbażati fuq l-ekosistemi u l-iżvilupp ta’ 
rabtiet bejn l-art u l-baħar. Dawn l-għodod 
huma importanti wkoll għall-ġestjoni tal-
użi differenti tal-kosti, l-ibħra u l-oċeani 
tagħna sabiex ikun hemm lok għall-
iżvilupp ekonomiku sostenibbli tagħhom u 
biex jiġi stimolat l-investiment 
transkonfinali, filwaqt li l-
implimentazzjoni tad-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima se tiddefinixxi 
ulterjorment il-limiti ta’ sostenibbiltà tal-
attivitajiet tal-bniedem li jħallu impatt fuq 
l-ambjent marittimu. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li jittejjeb l-għarfien dwar id-dinja 
tal-baħar, u li tiġi stimolata l-innovazzjoni 
permezz tal-iffaċilitar tal-ġbir, it-tqassim 
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b’xejn, l-użu mill-ġdid u t-tixrid tad-dejta 
dwar l-istat tal-oċeani u l-ibħra.

b’xejn, l-użu mill-ġdid u t-tixrid tad-dejta 
dwar l-istat tal-oċeani u l-ibħra u l-istat 
tas-setturi tas-sajd, billi jsiru disponibbli 
għall-utenti finali u l-pubbliku ġenerali.

Or. es

Emenda 135
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(80) Il-FEMS għandu jappoġġja wkoll it-
tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-impjiegi, 
l-innovazzjoni u l-kompetittività fis-setturi 
marittimi u fir-reġjuni kostali. Huwa 
partikolarment importanti li jiġu 
identifikati l-ostakoli regolatorji u n-
nuqqasijiet fil-ħiliet li jfixklu t-tkabbir 
f’setturi marittimi emerġenti u prospettivi, 
kif ukoll l-operazzjonijiet immirati lejn it-
trawwim tal-investiment fl-innovazzjoni 
teknoloġika meħtieġa biex jitjieb il-
potenzjal kummerċjali tal-applikazzjonijiet 
tal-baħar u dawk marittimi. Fiż-żoni 
speċjali ta’ konservazzjoni msemmija fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/147/KE u l-
Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2008/56/KE, 
l-Istati Membri għandhom iwettqu l-
attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura 
b’mod li jitnaqqas l-impatt ta’ dawn l-
attivitajiet fuq dawn iż-żoni speċjali ta’ 
konservazzjoni. F’dawn iż-żoni protetti 
għandha tiġi limitata l-installazzjoni ta’ 
proġetti ta’ akkwakultura intensiva li 
jistgħu jaffettwaw il-konservazzjoni u l-
protezzjoni ta’ dawn iż-żoni protetti.

Or. es
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Emenda 136
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) Permezz ta’ assistenza teknika, il-
FEMS għandu jipprovdi appoġġ 
preparatorju, amministrattiv u tekniku, kif 
ukoll appoġġ għall-miżuri ta’ 
informazzjoni, in-netwerking, l-
evalwazzjonijiet, il-verifiki, l-istudji u l-
iskambji ta’ esperjenza sabiex tkun 
iffaċilitata l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali u għall-
promozzjoni ta’ strateġiji u prattiċi
innovattivi għal implimentazzjoni sempliċi 
u trasparenti. L-assistenza teknika għandha 
tinkludi wkoll it-twaqqif ta’ netwerk 
Ewropew ta’ Gruppi ta’ Azzjoni Lokali 
tas-Sajd immirat lejn il-bini tal-kapaċità, it-
tixrid tal-informazzjoni, l-iskambju tal-
esperjenza u l-appoġġ għall-kooperazzjoni 
bejn is-sħubiji lokali.

(84) Permezz ta’ assistenza teknika, il-
FEMS għandu jipprovdi appoġġ 
preparatorju, amministrattiv u tekniku, kif 
ukoll appoġġ għall-miżuri ta’ 
informazzjoni, in-netwerking, l-
evalwazzjonijiet, il-verifiki, l-istudji u l-
iskambji ta’ esperjenza sabiex tkun 
iffaċilitata l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali u għall-
promozzjoni ta’ strateġiji u prattiki
innovattivi għal implimentazzjoni sempliċi 
u trasparenti, inkluż favur l-operaturi u l-
organizzazzjonijiet tas-sajjieda. L-
assistenza teknika għandha tinkludi wkoll 
it-twaqqif ta’ netwerk Ewropew ta’ Gruppi 
ta’ Azzjoni Lokali tas-Sajd immirat lejn il-
bini tal-kapaċità, it-tixrid tal-informazzjoni, 
l-iskambju tal-esperjenza u l-appoġġ għall-
kooperazzjoni bejn is-sħubiji lokali.

Or. fr

Emenda 137
Younous Omarjee

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. fr

Emenda 138
Patrice Tirolien

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-programmi operazzjonali
għandhom ikunu soġġetti għal monitoraġġ 
u evalwazzjoni sabiex tittejjeb il-kwalità
tagħhom u jintwerew il-kisbiet tagħhom. 
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.

Or. fr

Emenda 139
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 99

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(99) Ir-responsabbiltà għall-monitoraġġ
tal-programm għandha tinqasam bejn l-
Awtorità Amministrattiva u Kumitat ta’ 
Monitoraġġ imwaqqaf għal dan il-għan. 
Għal dan il-għan, għandhom jiġu 
speċifikati r-responsabbiltajiet rispettivi. Il-
monitoraġġ tal-programm għandu jinvolvi 
t-tħejjija ta’ rapport ta’ implimentazzjoni 
annwali, li għandu jintbagħat lill-
Kummissjoni.

(99) Ir-responsabbiltà għall-monitoraġġ
tal-programmi għandha tinqasam bejn l-
Awtorità Amministrattiva u Kumitat ta’ 
Monitoraġġ imwaqqaf għal dan il-għan. 
Għal dan il-għan, għandhom jiġu 
speċifikati r-responsabbiltajiet rispettivi. Il-
monitoraġġ tal-programmi għandu jinvolvi 
t-tħejjija ta’ rapport ta’ implimentazzjoni 
annwali, li għandu jintbagħat lill-
Kummissjoni.



PE494.851v02-00 32/94 AM\914639MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 140
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 100

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(100) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u 
t-trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġetti, f’kull Stat Membru 
għandhom isiru disponibbli sit elettroniku 
uniku jew portal ta’ sit elettroniku li 
jipprovdu l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali. Din l-
informazzjoni għandha tagħti idea 
raġonevoli, tanġibbli u konkreta lill-
pubbliku ġenerali u b’mod partikolari lill-
kontribwenti tal-Unjoni dwar kif jintefaq 
il-finanzjament tal-Unjoni f’dan il-qafas 
tal-FEMs. Minbarra dan l-għan, il-
pubblikazzjoni tad-dejta relevanti għandha 
taqdi l-iskop ta’ pubbliċità ulterjuri tal-
possibbiltà li wieħed japplika għal 
finanzjament tal-Unjoni. Madanakollu, bir-
rispett sħiħ tad-dritt fundamentali għall-
protezzjoni tad-dejta u f’konformità mas-
sentenza tal-Qorti fil-Kawżi Konġunti 
Schecke, ma għandhiex tintalab il-
pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-persuni
fiżiċi.

(100) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u 
t-trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġetti, f’kull Stat Membru 
għandhom isiru disponibbli sit elettroniku 
uniku jew portal ta’ sit elettroniku li 
jipprovdu l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali nazzjonali jew il-
programmi operazzjonali reġjonali, 
inklużi l-listi ta’ operazzjonijiet appoġġjati 
taħt kull programm operazzjonali. Din l-
informazzjoni għandha tagħti idea 
raġonevoli, tanġibbli u konkreta lill-
pubbliku ġenerali u b’mod partikolari lill-
kontribwenti tal-Unjoni dwar kif jintefaq 
il-finanzjament tal-Unjoni f’dan il-qafas 
tal-FEMS. Minbarra dan l-għan, il-
pubblikazzjoni tad-dejta relevanti għandha 
taqdi l-iskop ta’ pubbliċità ulterjuri tal-
possibbiltà li wieħed japplika għal 
finanzjament tal-Unjoni. Madanakollu, bir-
rispett sħiħ tad-dritt fundamentali għall-
protezzjoni tad-dejta u f’konformità mas-
sentenza tal-Qorti fil-Kawżi Konġunti 
Schecke, ma għandhiex tintalab il-
pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-persuni 
fiżiċi.

Or. fr

Emenda 141
Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Premessa 100

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(100) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u 
t-trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġetti, f’kull Stat Membru 
għandhom isiru disponibbli sit elettroniku 
uniku jew portal ta’ sit elettroniku li 
jipprovdu l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali. Din l-
informazzjoni għandha tagħti idea 
raġonevoli, tanġibbli u konkreta lill-
pubbliku ġenerali u b’mod partikolari lill-
kontribwenti tal-Unjoni dwar kif jintefaq 
il-finanzjament tal-Unjoni f’dan il-qafas 
tal-FEMs. Minbarra dan l-għan, il-
pubblikazzjoni tad-dejta relevanti għandha 
taqdi l-iskop ta’ pubbliċità ulterjuri tal-
possibbiltà li wieħed japplika għal 
finanzjament tal-Unjoni. Madanakollu, bir-
rispett sħiħ tad-dritt fundamentali għall-
protezzjoni tad-dejta u f’konformità mas-
sentenza tal-Qorti fil-Kawżi Konġunti 
Schecke, ma għandhiex tintalab il-
pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-persuni 
fiżiċi.

(100) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u 
t-trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġetti, f’kull Stat Membru 
għandhom isiru disponibbli sit elettroniku 
uniku jew portal ta’ sit elettroniku li 
jipprovdu l-informazzjoni dwar il-
programm operazzjonali nazzjonali jew il-
programmi operazzjonali reġjonali, 
inklużi l-listi ta’ operazzjonijiet appoġġjati 
taħt kull programm operazzjonali. Din l-
informazzjoni għandha tagħti idea 
raġonevoli, tanġibbli u konkreta lill-
pubbliku ġenerali u b’mod partikolari lill-
kontribwenti tal-Unjoni dwar kif jintefaq 
il-finanzjament tal-Unjoni f’dan il-qafas 
tal-FEMS. Minbarra dan l-għan, il-
pubblikazzjoni tad-dejta relevanti għandha 
taqdi l-iskop ta’ pubbliċità ulterjuri tal-
possibbiltà li wieħed japplika għal 
finanzjament tal-Unjoni. Madanakollu, bir-
rispett sħiħ tad-dritt fundamentali għall-
protezzjoni tad-dejta u f’konformità mas-
sentenza tal-Qorti fil-Kawżi Konġunti 
Schecke, ma għandhiex tintalab il-
pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-persuni 
fiżiċi.

Or. fr

Emenda 142
Patrice Tirolien

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, 
tas-sajd intern u tal-akkwakultura,



PE494.851v02-00 34/94 AM\914639MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 143
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) 'żona tas-sajd' tfisser żona b’xatt tal-
baħar jew ta’ lag jew li tinkludi għadajjar 
jew estwarju ta’ xmara b’livell sinifikanti 
ta’ impjieg fis-settur tas-sajd jew tal-
akkwakultura u magħżula bħala tali mill-
Istat Membru;

5) ‘żona tas-sajd u tal-akkwakultura’:
tfisser żona b’xatt tal-baħar jew ta’ lag jew 
li tinkludi għadajjar jew estwarju ta’ xmara 
b’livell sinifikanti ta’ impjieg fis-settur tas-
sajd jew tal-akkwakultura u magħżula 
bħala tali mill-Istat Membru;

Or. fr

Emenda 144
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 145
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16a) ‘Proġetti kollettivi’ tfisser proġetti ta’ 
interess komuni implimentati b’mod 
kollettiv mill-istess operaturi jew mill-
organizzazzjonijiet li jaġixxu f’isem il-
produtturi, jew minn organizzazzjonijiet 
oħra rikonoxxuti mill-Istat Membru, u li 
b'mod aktar partikolari għandhom l-għan 
li:
a) jikkontribwixxu b’mod sostenibbli għal 
ġestjoni jew konservazzjoni aħjar tar-
riżorsi;
b) jippromwovu metodi jew irkaptu tas-
sajd selettivi u t-tnaqqis ta’ qabdiet 
inċidentali;
c) ineħħu rkaptu tas-sajd mitluf minn 
qiegħ il-baħar sabiex jingħeleb is-sajd 
inviżibbli;
d) itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u 
tas-sigurtà;
e) jikkontribwixxu għat-trasparenza tas-
swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura inkluż fil-qafas tat-
traċċabbiltà;
f) itejbu l-kwalità u s-sigurtà tal-oġġetti 
tal-ikel;
g) jiżviluppaw, jirristrutturaw jew itejbu s-
siti tal-akkwakultura;
h) jippromwovu investimenti li 
jikkonċernaw it-tagħmir u l-infrastruttura 
tal-produzzjoni, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni, inkluża dik għat-
trattament tal-iskart;
i) itejbu l-ħiliet professjonali, jew 
jiżviluppaw metodi u għodod ġodda ta' 
taħriġ;
j) jippromwovu sħubija bejn ix-xjenzjati u 
l-operaturi fis-settur tas-sajd;
k) jikkontribwixxu għan-netwerking u 
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għall-iskambju ta' esperjenza u tal-aħjar 
prattika fost organizzazzjonijiet li 
jippromwovu opportunitajiet indaqs bejn 
l-irġiel u n-nisa u partijiet interessati 
oħra;
l) itejbu l-ġestjoni u l-kontroll tal-
kundizzjonijiet ta' aċċess għal żoni tas-
sajd, b'mod partikolari permezz tat-tfassil 
ta' pjanijiet ta' ġestjoni lokali approvati 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti;
n) isaħħu l-komunikazzjoni interna u 
esterna tal-organizzazzjonijiet tas-sajjieda 
u tal-produtturi tal-akkwakultura u tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Or. fr

Emenda 146
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 16b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16b) ‘Organizzazzjoni tas-sajjieda jew tal-
produtturi tal-akkwakultura’ tfisser 
organizzazzjoni professjonali rikonoxxuta 
mill-Istat Membru li tirrappreżenta l-
interessi tas-settur tas-sajd, u li għandha
l-kompitu li tamministra l-aċċess għar-
riżorsa u l-attivitajiet tas-sajd 
professjonali u tal-akkwakultura, 
minbarra l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi stipulati fir-Regolament (UE) 
Nru...dwar l-organizzazzjoni komuni tas-
swieq fil-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura.

Or. fr
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Emenda 147
Ana Miranda

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 fuq skala żgħira' tfisser
attività ta’ rakkolta ta’ organiżmi 
akkwatiċi li jgħixu fl-ambjent naturali 
tagħhom, jew l-użu intenzjonat ta’ mezzi li 
jippermettu din ir-rakkolta jew qbid, mal-
kosta jew żoni tas-sajd kontigwi 
kontinentali jew marittimi għal unitajiet 
tas-sajd ta’ inqas minn 15-il metru, operati 
indipendentement jew minn kumpaniji 
tal-familja, li jużaw irkaptu selettiv u/jew 
it-tul tal-vjaġġ ma jaqbiżx 36 siegħa;

Or. es

Emenda 148
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19a) ‘Proġetti kollettivi’ tfisser azzjonijiet 
ta’ interess komuni li l-miżura tagħhom 
hija aktar estiża mill-miżuri li 
normalment jittieħdu minn intrapriżi 
privati u għalhekk l-appoġġ jista’ 
jibbenefika lill-organizzazzjonijiet tas-
sajjieda, lill-organizzazzjonijiet tal-
produtturi u l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, u 
strutturi oħra li jirrappreżentaw livell 
wieħed jew aktar tas-settur tas-sajd u tal-
akkwakutura, l-Istat, l-awtoritajiet 
pubbliċi u l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka

Or. fr
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Emenda 149
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19a) ‘akkwakultura’, it-trobbija jew il-
kultivazzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi 
permezz ta’ tekniki mfassla biex iżidu l-
produzzjoni tal-organiżmi kkonċernati lil 
hinn mill-kapaċitajiet naturali tal-
ambjent, filwaqt li ssir distinzjoni bejn 
akkwalkultura estensiva u akkwakultura 
intensiva.

Or. es

Emenda 150
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19b) ‘Sistemi ta’ ġestjoni tal-attivitajiet 
tas-sajd professjonali’ tfisser il-
mekkaniżmi kollettivi għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet tas-sajd professjonali 
jew ta’ ġestjoni tas-sajd żviluppati fuq 
skala nazzjonali, reġjonali, lokali jew fuq 
dik tal-baċiri tal-baħar għall-ispeċi ta’ 
taħt il-kwota jew aktar mill-kwota fil-firxa 
ta’ 12-il mil jew lil hinn minnha. Dawn is-
sistemi jkunu implimentati mill-
awtoritajiet pubbliċi jew mill-
organizzazzjonijiet tas-sajjieda

Or. fr
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Emenda 151
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 152
Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

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

b) id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet tas-
sajd fis-setturi tal-ekonomija marittima u t-
tkabbir tal-ekonomija marittima, inkluża l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Or. es

Emenda 153
Alain Cadec

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-appoġġ lis-sajjieda li qed jaffaċċjaw 
waqfien temporanju u telf temporanju 
marbut ma’ diffikultajiet mhux 
prevedibbli.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jikkontribwixxi għall-kumpens għal waqfien temporanju u għat-telfiet li 
jġarrbu s-sajjieda f’każ ta’ avvenimenti esterni eċċezzjonali.

Emenda 154
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) it-tiġdid u l-modernizzazzjoni tal-flotta 
tas-sajd;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa minnu li l-flotta Ewropea qed tiqdiem (nofs il-bastimenti għandhom aktar minn 25 
sena). Dan il-fatt jikkawża problemi kbar f’termini ta’ sigurtà abbord u ta’ rispett għall-
ambjent marittimu. Għalhekk il-FEMS għandu jappoġġja t-tiġdid tal-flotta taħt ċerti 
kundizzjonijiet stretti, billi jiffinanzja s-sostituzzjoni tal-bastimenti li qdiemu b’bastimenti 
moderni. Dawn l-investimenti ma għandhom bl-ebda mod iżidu l-kapaċità tal-bastimenti.

Emenda 155
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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 fuq 
skala żgħira u t-titjib tas-sikurezza jew tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol, filwaqt li 
tittejjeb il-promozzjoni ta’ impjieg diċenti 
li jirrispetta b’mod skrupluż l-istandards 
tax-xogħol fil-livell Ewropew u 
internazzjonali, il-protezzjoni soċjali 
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adegwata u d-djalogu soċjali;

Or. es

Emenda 156
Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 157
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt 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-impatt tas-sajd fuq l-
ambjent tal-baħar;

Or. en

Emenda 158
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tnaqqis tal-impatt tas-sajd fuq l- a) it-tnaqqis tal-impatt tas-sajd fuq l-
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ambjent tal-baħar; ambjent tal-baħar, bl-inkoraġġiment u l-
użu ta’ rkaptu aktar sostenibbli;

Or. es

Emenda 159
Catherine Bearder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) il-kisba ta’ status ambjentali tajjeb 
kif definit fid-Direttiva ta’ Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima.

Or. en

Emenda 160
Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) minħabba n-nuqqas ta’ indikaturi 
xjentifiċi, fl-ambiti tal-istat tas-setturi tas-
sajd, kemm ekonomiċi kif ukoll soċjali, 
huwa meħtieġ li jiġu definiti u nkoraġġiti 
l-għarfien xjentifiku u l-ġbir ta’ dejta u 
indikaturi ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali;

Or. es

Emenda 161
Ana Miranda
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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-għajnuniet għall-investiment se 
jkunu limitati:

a) għall-impriżi mikro u dawk żgħar u 
medji:
b) għall-impriżi li mhumiex imsemmija 
fil-punt a) ta’ hawn fuq, b’inqas minn 
750 impjegat jew bi dħul ta’ inqas minn 
EUR 200 miljun.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tingħata prijorità għall-intrapriżi mikro 
jew żgħar.
L-applikazzjonijiet sottomessi mill-
operaturi li ġejjin ma għandhomx ikunu 
ammissibbli għall-appoġġ mill-FEMS għal 
perjodu ta’ żmien identifikat:

Or. es

Emenda 162
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) l-importazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd;

Or. fr

Emenda 163
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) l-importazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd;

Or. fr

Emenda 164
Patrice Tirolien

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) ħlief fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, il-
kostruzzjoni ta’ bastimenti ġodda tas-sajd;

Or. fr

Emenda 165
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) waqfien temporanju mill-attivitajiet ta’ 
sajd;

imħassar

Or. fr

Emenda 166
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) sajd esperimentali; imħassar

Or. fr

Emenda 167
Patrice Tirolien

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) Permezz ta’ deroga, il-finanzjament 
tal-irkaptu biex jinġema’ l-ħut li jkun 
ankrat jista’ jkun soġġett għal 
finanzjament fi ħdan il-FEMS fir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħares mudell tradizzjonali ta’ sajd kostali fuq skala żgħira filwaqt li jkun possibbli l-
użu tar-riżorsa tas-sajd, l-irkaptu ankrat biex jinġema’ l-ħut għandu jkun iffinanzjat fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda.

Emenda 168
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Ammont totali massimu ta’ 
EUR 4 170 000 000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-iżvilupp sostenibbli tas-sajd, tal-
akkwakultura u taż-żoni tas-sajd taħt il-
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Kapitoli I, II u III tat-Titolu V. Kapitoli I, II u III tat-Titolu V.

Or. en

Emenda 169
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Ammont totali minimu ta’ 
EUR 600 000 000 tar-riżorsi msemmija fil-
paragrafu (1) għandhom jiġu allokati għall-
miżuri ta’ kontroll u infurzar imsemmija fl-
Artikolu 78.

Or. en

Emenda 170
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. EUR 358 000 000 tar-riżorsi msemmija 
fil-paragrafu (1) għandhom jiġu allokati 
għall-miżuri dwar il-ġbir tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 79.

4. Ammont totali minimu ta' 
EUR 600 000 000 tar-riżorsi msemmija fil-
paragrafu (1) għandhom jiġu allokati għall-
miżuri dwar il-ġbir tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 79.

Or. en

Emenda 171
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – punt iii
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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 fuq 
skala żgħira u l-akkwakultura estensiva
fil-flotot tas-sajd;

Or. es

Emenda 172
Younous Omarjee

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 nazzjonali jew 
programmi operazzjonali reġjonali sabiex 
jimplimenta l-prijoritajiet tal-Unjoni li 
għandhom jiġu kofinanzjati mill-FEMS.

Or. fr

Emenda 173
Patrice Tirolien

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 operazzjonalinazzjonali jew 
programmi operazzjonali reġjonali sabiex 
jimplimenta l-prijoritajiet tal-Unjoni li 
għandhom jiġu kofinanzjati mill-FEMS.

Or. fr
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Emenda 174
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prinċipji gwida għall-programm
operazzjonali

Prinċipji gwida għall-programmi
operazzjonali

Or. fr

Emenda 175
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tħejjija tal-programm operazzjonali, l-
Istat Membru għandu jikkunsidra l-
prinċipji gwida li ġejjin:

Fit-tħejjija tal-programm operazzjonali
nazzjonali jew tal-programmi 
operazzjonali reġjonali, l-Istat Membru 
għandu jikkunsidra l-prinċipji gwida li 
ġejjin:

Or. fr

Emenda 176
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tħejjija tal-programm operazzjonali, l-
Istat Membru għandu jikkunsidra l-
prinċipji gwida li ġejjin:

Fit-tħejjija tal-programm operazzjonali
nazzjonali jew tal-programmi 
operazzjonali reġjonali, l-Istat Membru 
għandu jikkunsidra l-prinċipji gwida li 
ġejjin:
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Or. fr

Emenda 177
Patrice Tirolien

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) fejn japplika, il-konsistenza tal-miżuri 
taħt il-prijoritajiet tal-Unjoni għall-FEMS 
imsemmija fl-Artikolu 38(1d) ta’ dan ir-
Regolament mal-oqfsa ta’ azzjoni ta’ 
prijorità ta’ Natura 2000 imsemmija fl-
Artikolu 8(4) tad-[Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa].

Or. fr

Emenda 178
Catherine Bearder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

db) fejn ikun applikabbli, il-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 dwar 
il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u 
tal-fawna u l-flora selvaġġa] u mal-kisba 
ta’ Status Ambjentali Tajjeb sal-2020 kif 
definit fid-Direttiva ta’ Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima.
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Or. en

Emenda 179
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontenut tal-programm operazzjonali Il-kontenut tal-programmi operazzjonali

Or. fr

Emenda 180
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontenut tal-programm operazzjonali Il-kontenut tal-programmi operazzjonali

Or. fr

Emenda 181
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-elementi msemmija fl-
Artikolu 24 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni],
il-programm operazzjonali għandu 
jinkludi:

Minbarra l-elementi msemmija fl-
Artikolu 24 tar-[Regolament (UE) Nru [...] 
li jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni],
il-programmi operazzjonali għandhom 
jinkludu:

Or. fr
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Emenda 182
Ana Miranda

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

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, speċjalment fir-rigward tal-
impatt possibbli tal-akkwakultura 
intensiva, u l-mitigazzjoni u l-adattament 
tat-tibdil fil-klima;

Or. es

Emenda 183
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) il-kriterji tal-kundizzjonalità għall-
iżvilupp sostenibbli jekk tkun saret l-
għażla li titwaqqaf skala ta’ kriterji ta’ 
sostenibbiltà li jmorru lil hinn mir-
regolamentazzjoni fis-seħħ u li jwasslu 
għall-għoti tal-għajnuna wara li din tiġi 
approvata mill-Kummissjoni (Anness I)

Or. fr

Emenda 184
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt o – punt i – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika 
tal-industriji tal-akkwakultura estensiva u
intensiva, kif ukoll tal-impatt soċjali u 
ekonomiku tagħha, u tal-industrija tal-
ipproċessar,

Or. es

Emenda 185
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm operazzjonali għandu 
jinkludi l-metodi għall-kalkolu tal-ispejjeż 
simplifikati, l-ispejjeż addizzjonali jew id-
dħul mitluf b’konformità mal-Artikolu 103, 
jew il-metodu sabiex jiġi kkalkolat il-
kumpens skont il-kriterji relevanti 
identifikati għal kull waħda mill-attivitajiet 
implimentati taħt l-Artikolu 38(1).

2. Il-programmi operazzjonali għandhom 
jinkludu l-metodi għall-kalkolu tal-ispejjeż 
simplifikati, l-ispejjeż addizzjonali jew id-
dħul mitluf b’konformità mal-Artikolu 103, 
jew il-metodu sabiex jiġi kkalkolat il-
kumpens skont il-kriterji relevanti 
identifikati għal kull waħda mill-attivitajiet 
implimentati taħt l-Artikolu 38(1).

Or. fr

Emenda 186
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm operazzjonali għandu 
jinkludi l-metodi għall-kalkolu tal-ispejjeż 
simplifikati, l-ispejjeż addizzjonali jew id-
dħul mitluf b’konformità mal-Artikolu 103, 
jew il-metodu sabiex jiġi kkalkolat il-

2. Il-programmi operazzjonali għandhom 
jinkludu l-metodi għall-kalkolu tal-ispejjeż 
simplifikati, l-ispejjeż addizzjonali jew id-
dħul mitluf b’konformità mal-Artikolu 103, 
jew il-metodu sabiex jiġi kkalkolat il-
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kumpens skont il-kriterji relevanti 
identifikati għal kull waħda mill-attivitajiet 
implimentati taħt l-Artikolu 38(1).

kumpens skont il-kriterji relevanti 
identifikati għal kull waħda mill-attivitajiet 
implimentati taħt l-Artikolu 38(1).

Or. fr

Emenda 187
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 188
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Barra minn hekk, il-programm
operazzjonali għandu jinkludi deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet speċifiċi sabiex jippromwovi
opportunitajiet ugwali u jipprevjeni
kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq 
is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-

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

etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali, inklużi l-arranġamenti sabiex tiġi 
żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-
sessi fil-livell tal-programm operazzjonali 
u fil-livell ta’ operazzjoni.

Or. fr

Emenda 189
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Approvazzjoni tal-Programm
Operazzjonali

Approvazzjoni tal-Programmi
Operazzjonali

Or. fr

Emenda 190
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-
programm operazzjonali permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-
programmi operazzjonali permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni.

Or. fr

Emenda 191
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emenda tal-Programm Operazzjonali Emenda tal-Programmi Operazzjonali

Or. fr

Emenda 192
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-
emenda ta’ programm operazzjonali 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-
emenda ta’ programmi operazzjonali 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

Or. fr

Emenda 193
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi jikkunsidraw dawn il-prijoritajiet il-
ġodda stipulati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, sal-
31 ta' Ottubru tas-sena qabel is-sena ta'
implimentazzjoni kkonċernata, l-Istati 
Membri għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni l-emenda għall-Programm
Operazzjonali.

Billi jikkunsidraw dawn il-prijoritajiet il-
ġodda stipulati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, sal-
31 ta’ Ottubru tas-sena qabel is-sena ta’
implimentazzjoni kkonċernata, l-Istati 
Membri għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni l-emenda għall-Programmi
Operazzjonali.

Or. fr
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Emenda 194
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Pjan ta’ azzjoni għas-sajd artiġjanali u 

kostali
1. L-Istati Membri għandhom iżidu pjan 
ta’ azzjoni għas-sajd artiġjanali u kostali 
mal-programm operazzjonali tagħhom. 
Fir-rispett tal-objettivi ta’ dan ir-
Regolament u tar-[Regolament PKS], dan 
il-pjan ta’ azzjoni għandu jinkludi 
strateġija għall-iżvilupp, il-kompetittività 
u s-sostenibilità tas-sajd artiġjanali u 
kostali.
2. Il-Kummissjoni tapprova l-pjan ta’ 
azzjoni msemmi fil-paragrafu 1 flimkien 
mal-programm operazzjonali, skont l-
Artikolu 21.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sajd artiġjanali u kostali għandu rwol fundamentali għall-għajxien taż-żoni kostali. Il-
FEMS għalhekk għandu jappoġġja l-iżvilupp, il-kompetittività u s-sostenibilità ta’ dan is-sajd. 
L-emenda tipproponi li kull Stat Membru jżid mal-programm operazzjonali tiegħu, pjan ta’ 
azzjoni li juri l-miżuri implimentati għal dan il-għan.

Emenda 195
Catherine Bearder

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 

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

sakemm ikunu jikkontribwixxu għall-
kisba tal-Artikolu 2 u 3a tar-[Regolament 
tal-PKS] li għandhom l-għan li jiżviluppaw 
jew jintroduċu prodotti ġodda jew 
sostanzjalment imtejba meta mqabbla mal-
qagħda attwali, proċessi ġodda jew 
imtejba, sistemi ta’ ġestjoni u 
organizzazzjoni ġodda jew imtejba.

Or. en

Emenda 196
Younous Omarjee

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.

- jippromwovu t-tixrid u l-użu ekonomiku 
u kummerċjali tar-riżultati tar-riċerka u 
tal-innovazzjoni

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jkun jista’ jinkludi l-għanijiet stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020 u b’mod 
partikolari t-titjib tal-kundizzjonijiet ta’ riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u tal-innovazzjoni.
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Emenda 197
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) l-inklużjoni taż-żgħażagħ fil-
professjoni permezz ta’ appoġġ għall-bidu 
tal-prattika ta’ sajd kostali fuq skala 
żgħira u għat-tiġdid tal-ġenerazzjonijiet, 
b’mod partikolari permezz ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni tan-negozji.

Or. fr

Emenda 198
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a
Il-promozzjoni tal-inklużjoni taż-

żgħażagħ
1. Sabiex jiggarantixxi t-tiġdid tal-
ġenerazzjonijiet ta’ professjonisti, jiżgura 
l-konservazzjoni u t-trażmissjoni tal-
għarfien tekniku u xjentifiku relatat mal-
prattika tal-attivitajiet tas-sajd u biex 
jippromwovi l-ħolqien u ż-żamma ta’ 
impjiegi fis-settur tas-sajd, il-FEMS jista’ 
jikkontribwixxi għall-primjums 
individwali għas-sajjieda ta’ anqas minn 
40 sena:
2. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 
jingħata lill-produtturi l-ġodda li jidħlu 
fis-settur, sakemm dawn:
a) ikollhom ħiliet u kwalifiki professjonali 
adegwati;
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b) jiftħu għall-ewwel darba impriża mikro 
jew żgħira bħala diretturi;
c) jissottomettu pjan ta’ negozju għall-
iżvilupp tal-attivitajiet tas-sajd tagħhom.
d) ikollhom il-possibilitajiet ta’ sajd 
meħtieġa għall-attività tagħhom
3. Sabiex jiksbu ħiliet professjonali 
adegwati, is-sajjieda li jidħlu fis-settur 
jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna l-
Artikolu 31(1)(a).

Or. fr

Emenda 199
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a
Promozzjoni għall-inklużjoni soċjali

1. Sabiex tiġi stimulata l-imprenditorija 
fis-sajd, il-FEMS jista’ jappoġġja l-ftuħ 
ta’ negozji tas-sajd minn persuni ġodda li 
għadhom jibdew. Din il-miżura tindirizza 
l-għan li jkun garantit it-tiġdid tal-
ġenerazzjonijiet ta’ professjonisti, li tkun 
żgurata l-konservazzjoni u t-trażmissjoni 
tal-għarfien tekniku u xjentifiku relatat 
mal-prattika tal-attivitajiet tas-sajd u li 
jiġu promossi l-ħolqien u ż-żamma ta’ 
impjiegi fis-settur tas-sajd, il-FEMS 
jipprevedi:
a) primjums individwali lis-sajjieda ta’
anqas minn 40 sena li jistgħu jippruvaw li 
huma jkunu ħadmu tal-anqas ħames snin 
bħala sajjieda jew li jkunu kisbu taħriġ 
professjonali ekwivalenti, u li qed jiksbu 
għall-ewwel darba l-proprjetà totali jew 
parzjali ta’ bastiment li t-tul tiegħu huwa 
ta’ anqas minn 12-il metru, mgħammar 
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għas-sajd fil-baħar u li għandu bejn 
ħames snin u 30 sena. Dan il-primjum ma 
għandux jaqbeż il-15 % tal-ispiża tal-
kisba tal-proprjetà u ma għandux jaqbeż 
l-ammont ta’ EUR 50 000.
b) Appoġġ tekniku, ġuridiku u finanzjarju 
għall-ftuħ jew għat-tkomplija ta’ negozju 
għall-proġetti ta’ tfassil u ta’ bini ta’ 
bastimenti. Sabiex jiksbu ħiliet 
professjonali adegwati, is-sajjieda li jidħlu 
fis-settur jistgħu jibbenefikaw minn 
għajnuna l-Artikolu 29.
c) Kuntratti ta’ sponsorizzazzjoni 
implimentati bejn professjonist li ħiereġ 
mill-mistier u professjonist żagħżugħ li 
jixtieq ikompli n-negozju. L-
isponsorizzazzjoni tkopri t-trażmissjoni ta’ 
għarfien u ta’ għodod fuq perjodu ta’ bejn 
3 u 5 snin
2) L-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1
għandha tingħata lill-produtturi l-ġodda li 
jidħlu fis-settur sakemm dawn:
a) ikollhom ħiliet u kwalifiki professjonali 
adegwati;
b) jiftħu għall-ewwel darba impriża mikro 
jew żgħira bħala diretturi;
c) jissottomettu pjan tan-negozju għall-
iżvilupp tal-attivitajiet tas-sajd tagħhom.
d) ikollhom awtorizzazzjoni tas-sajd 
meħtieġa għall-attività tagħhom
3) L-għajnuna msemmija fil-paragrafu 
1c) ma tistax tingħata fil-kuntest ta’ 
filjazzjoni familjari diretta.

Or. fr

Emenda 200
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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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’ jikkontribwixxi għall-
ħolqien ta’ negozji fis-settur tas-sajd u 
għall-iżvilupp ta’attivitajiet 
komplementari marbuta mas-sajd.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu l-għan li jipprovdi għajnuna strutturali lis-settur tas-sajd sabiex jissaħħu l-
kompetittività u s-sostenibilità ta’ dan tal-aħħar. L-appoġġ għad-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd f’setturi oħra jikkontradixxi dan il-għan. Min-naħa l-oħra għandu 
jitħeġġeġ il-ftuħ ta’ negozji fis-settur tas-sajd, filwaqt li tingħata l-possibilità li jiġu żviluppati 
attivitajiet addizzjonali marbuta mas-sajd.

Emenda 201
Ana Miranda

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. es

Emenda 202
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-FEMS jista’ jikkontribwixxi għall-
primjums individwali lis-sajjieda li 
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għandhom anqas minn 40 sena li jkunu 
ħadmu tal-anqas għal ħames snin bħala 
sajjieda, jew li jkunu kisbu taħriġ 
professjonali ekwivalenti, u li jsiru għall-
ewwel darba sidien totali jew parzjali ta’ 
bastiment tas-sajd artiġjanali u kostali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jikkontribwixxi għas-sostenibilità tal-attivitajiet tas-sajd, il-FEMS għandu jappoġġja 
l-aċċess tas-sajjieda żgħażagħ għall-proprjetà ta’ bastiment, kif inhu possibbli taħt il-FES 
attwali.

Emenda 203
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 32a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32a
Investimenti għat-tiġdid tal-flotta

1) Il-FEMS jista’ jikkontribwixxi għall-
investiment f’bastimenti ġodda tas-sajd, 
ġodda jew użati, kif ukoll għall-qerda tal-
bastimenti li qdiemu jew għall-
allokazzjoni tagħhom mill-ġdid għal 
attivitajiet differenti mis-sajd.
2) L-għajnuna għandha tingħata lill-
proprjetarji ta’ bastimenti tas-sajd.
3) L-għajnuna għandha tiggarantixxi 
livell ogħla ta’ sikurezza abbord, 
effiċjenza fl-enerġija u selettività fl-
irkaptu tas-sajd. Din l-għajnuna ma 
għandhiex twassal għal żieda fil-kapaċità 
tas-sajd.
4) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 150 sabiex tidentifika l-kriterji 
tal-qedem tal-bastimenti msemmija fil-
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paragrafu 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa minnu li l-flotta Ewropea qed tiqdiem (nofs il-bastimenti għandhom aktar minn 25 
sena). Dan il-fatt jippreżenta problemi kbar f’termini ta’ sigurtà abbord u ta’ rispett għall-
ambjent marittimu. Għalhekk il-FEMS għandu jappoġġja t-tiġdid tal-flotta taħt ċerti 
kundizzjonijiet stretti, billi jiffinanzja s-sostituzzjoni tal-bastimenti li qdiemu b’bastimenti 
aktar moderni. Dawn l-investimenti ma għandhom fl-ebda każ iżidu l-kapaċità tas-sajd.

Emenda 204
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtur huwa kontra l-introduzzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. Din is-sistema 
tista’ twassal għall-konverżjoni fi flus tad-drittijiet tas-sajd u tista’ tipperikola s-sajd 
artiġjanali u kostali.

Emenda 205
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għal sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli tal-PKS

Appoġġ għall-implimentazzjoni tas-
sistema ta’ ġestjoni tal-attivitajiet ta’ sajd 
professjonali

Or. fr

Emenda 206
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għal sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli tal-PKS

Apoġġ għal sistemi ta’ promozzjoni ta’ 
opportunitajiet ta’ sajd 

Or. es
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Emenda 207
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jistabbilixxi jew jimmodifika 
sistemi ta’ konċessjonijiet tas-sajd skont l-
Artikolu 27 tar-[Regolament tal-PKS], il-
FEMS jista’ jappoġġja:

1. Sabiex jistabbilixxi jew jimmodifika 
sistemi ta’ ġestjoni tal-attivitajiet tas-sajd
professjonali li għandhom l-għan li 
jiżviluppaw użu razzjonali u sostenibbli 
tar-riżorsi, il-FEMS jista’ jappoġġja:

Or. fr

Emenda 208
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tfassil u l-iżvilupp ta’ mezzi tekniċi u 
amministrattivi meħtieġa għall-ħolqien jew 
il-funzjonament ta’ sistema ta’
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli;

a) it-tfassil u l-iżvilupp ta’ mezzi tekniċi u 
amministrattivi meħtieġa għall-ħolqien jew 
il-funzjonament ta’ sistema ta’ ġestjoni tal-
attivitajiet tas-sajd professjonali;

Or. fr

Emenda 209
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tfassil u l-iżvilupp ta’ mezzi tekniċi u 
amministrattivi meħtieġa għall-ħolqien jew 

a) it-tfassil u l-iżvilupp ta’ mezzi tekniċi u 
amministrattivi meħtieġa għall-ħolqien u l-
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il-funzjonament ta’ sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli;

funzjonament ta’ sistemi li jagħtu aċċess 
prijoritarju għar-riżorsi tal-operazzjonijiet 
l-aktar sostenibbli;

Or. es

Emenda 210
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
fit-tfassil u l-iżvilupp ta’ sistemi ta’
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli;

b) il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
fit-tfassil u l-iżvilupp ta’ sistemi ta’
ġestjoni tal-attivitajiet tas-sajd;

Or. fr

Emenda 211
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-
sistemi ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli;

c) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ dawn 
is-sistemi;

Or. fr

Emenda 212
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-ġestjoni tas-sistemi ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli.

d) il-ġestjoni ta' dawn is-sistemi

Or. fr

Emenda 213
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1 (a), (b) u
(c) għandu jingħata biss lill-awtoritajiet 
pubbliċi. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) 
ta’ dan l-Artikolu għandu jingħata lil 
awtoritajiet pubbliċi, persuni ġuridiċi jew 
fiżiċi jew organizzazzjonijiet ta’ produtturi
rikonoxxuti involuti fil-ġestjoni kollettiva
tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
miġbura skont l-Artikolu 28(4) tar-
Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd.

2. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1 (a), (b) u
(c) għandu jingħata lill-awtoritajiet 
pubbliċi jew lill-organizzazzjonijiet tas-
sajjieda professjonali rikonoxxuti mill-
Istat Membru. L-appoġġ taħt il-
paragrafu 1(d) ta’ dan l-Artikolu għandu 
jingħata lil awtoritajiet pubbliċi, persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi jew organizzazzjonijiet 
ta’ sajjieda professjonai rikonoxxuti 
involuti fil-ġestjoni kollettiva.

Or. fr

Emenda 214
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1
għandu jingħata biss lil awtoritajiet
pubbliċi.

2L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1
għandu jingħata lill-awtoritajiet pubbliċi, 
lill–persuni fiżiċi jew ġuridiċi, lill-
organizzazzjonijiet tas-sajjieda jew lill-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
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rikonoxxuti, li huma impenjati fl-
implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
konservazzjoni fil-qafas tal-PKS.

Or. fr

Emenda 215
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Għajnuna pubblika biex jitwaqqfu għal 

kollox l-attivitajiet tas-sajd
1. Il-FEMS jista’ jikkontribwixxi għall-
finanzjament biex jitwaqqfu għal kollox l-
attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd 
sakemm dan jaqa’ fil-qafas ta’ pjan 
pluriennali hekk kif definit fl-Artikolu 9 
tar-Regolament tal-UE Nru... dwar il-
politika komuni tas-sajd. Il-waqfien għal 
kollox tal-attivitajiet tas-sajd ta’ bastiment 
tas-sajd jista’ jsir biss permezz ta’:
a) qerda ta’ bastiment tas-sajd;
b) l-inklużjoni mill-ġdid tiegħu 
f’attivitajiet oħra minbarra s-sajd taħt il-
bandiera ta’ Stat Membru u 
b’reġistrazzjoni fil-Komunità;
c) l-allokazzjoni mill-ġdid tiegħu għall-
ħolqien ta’ sikek artifiċjali L-Istati 
Membri għandhom jaraw li ssir 
evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent għal 
dawn l-operazzjonijiet.
2. L-għajnuna pubblika għall-waqfien 
għal kollox mill-attivitajiet tas-sajd li 
tingħata lill-proprjetarji tal-bastimenti 
tas-sajd tapplika għall-kapaċità tas-sajd 
tal-bastiment, u, jekk ikun il-każ, għall-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd li huma 
assoċjati miegħu.
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3. Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
tal-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 216
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 35b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35b
Għajnuna pubblika għal waqfien 
temporanju tal-attivitajiet tas-sajd

1. Il-FEMS jista’ jikkontribwixxi għall-
finanzjament ta’ miżuri ta’ għajnuna għal 
waqfien temporanju fl-attivitajiet tas-sajd 
lil sajjieda u proprjetarji ta’ bastimenti 
tas-sajd sakemm dan jaqa’ fil-qafas ta’ 
pjan pluriennali hekk kif definit fl-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-UE Nru... 
dwar il-politika komuni tas-sajd
2. Il-waqfien staġonali regolari tas-sajd 
ma għandux jitqies għall-għoti ta’ 
kumpens jew ta’ ħlas skont dan l-
Artikolu.
3. Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
tal-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 217
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 218
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 219
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-FEMS għandu jippromwovi r-
riċerka dwar prattiki u rkaptu tas-sajd, il-
valutazzjoni tal-istokk u l-impatt tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema bl-
għan li dawn jimminimizzaw jew jevitaw 
l-impatti dannużi tas-sajd fuq l-ispeċijiet u 
l-ħabitats marittimi.

Or. en

Emenda 220
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) is-sostituzzjoni jew l-immodernizzar 
tal-irkaptu prinċipali jew awżiljarju
sabiex titnaqqas l-emissjoni tas-sustanzi 
niġġiesa jew tal-gass b’effett serra u 
sabiex tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija tal-
bastimenti, mingħajr ma tiżdied il-
kapaċità tal-bastimenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jappoġġja s-sostituzzjoni u l-immodernizzar tal-magni. Dawn l-investimenti 
ma għandhomx iżidu l-kapaċità tal-bastimenti.

Emenda 221
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ ma għandux jikkontribwixxi 
għat-tibdil jew l-immodernizzar ta’ magni 
prinċipali jew anċillari. L-appoġġ għandu 
jingħata lis-sidien tal-bastimenti tas-sajd 
biss u ma għandux jingħata aktar minn 
darba matul il-perjodu tal-ipprogrammar 
għall-istess bastiment tas-sajd.

2. L-appoġġ għandu jingħata lis-sidien tal-
bastimenti tas-sajd biss u ma għandux 
jingħata aktar minn darba matul il-perjodu 
tal-ipprogrammar għall-istess bastiment 
tas-sajd.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jappoġġja s-sostituzzjoni u l-immodernizzar tal-magni. Dawn l-investimenti 
ma għandhomx iżidu l-kapaċità tal-bastimenti.

Emenda 222
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ ma għandux jikkontribwixxi 
għat-tibdil jew l-immodernizzar ta’ magni 
prinċipali jew anċillari. L-appoġġ għandu 
jingħata lis-sidien tal-bastimenti tas-sajd 
biss u ma għandux jingħata aktar minn 
darba matul il-perjodu tal-ipprogrammar 
għall-istess bastiment tas-sajd.

2. L-appoġġ ma għandux jikkontribwixxi 
għat-tibdil jew l-immodernizzar ta’ magni 
prinċipali jew anċillari, ħlief għat-titjib tal-
kundizzjonijiet tas-sigurtà bħal fil-każ tal-
bastimenti awżiljari tas-settur tal-frott tal-
baħar. L-appoġġ għandu jingħata lis-sidien 
tal-bastimenti tas-sajd biss u ma għandux 
jingħata aktar minn darba matul il-perjodu 
tal-ipprogrammar għall-istess bastiment 
tas-sajd.

Or. es

Emenda 223
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kwalità tal-prodotti u l-użu ta’ qabdiet 
mhux mixtieqa

Il-kwalità tal-prodotti tal-baħar 

Or. fr

Emenda 224
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-ħut li 
jinqabdu, il-FEMS jista’ jappoġġja l-
investimenti abbord għal dan il-għan.

1. Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-prodotti 
tas-sajd, il-FEMS jista’ jappoġġja l-
investimenti abbord għal dan il-għan.

Or. fr

Emenda 225
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bħala appoġġ għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti b’valur 
kummerċjali dgħajjef, il-FEMS jista’ 
jappoġġja kampanji ta’ sensibilizzazzjoni 
dwar il-prodotti tas-sajd li ma tantx huma 
magħrufa mal-konsumatur

Or. fr

Emenda 226
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex itejjeb l-użu tal-qabdiet mhux 
mixtieqa, il-FEMS jista’ jappoġġja l-
investimenti abbord sabiex isir l-aħjar użu 
mill-qabdiet mhux mixtieqa ta’ stokkijiet 
kummerċjali u jingħata valur lill-
komponenti sottoutilizzati tal-ħut 
maqbuda, f’konformità mal-Artikolu 15 
tar-[Regolament dwar il-Politika Komuni 
tas-Sajd] u l-Artikolu 8(b) tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura].

imħassar

Or. fr

Emenda 227
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt dan l-Artikolu ma 
għandux jingħata aktar minn darba matul 
il-perjodu tal-ipprogrammar għall-istess 
bastiment tas-sajd jew għall-istess 
benefiċjarju.

imħassar

Or. fr

Emenda 228
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-appoġġ imsemmi f’dan il-paragrafu 1
għandu jingħata biss lis-sidien tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li l-
bastimenti tagħhom ikunu wettqu attività 
ta’ sajd għal mill-inqas 60 ġurnata fuq il-
baħar matul is-sentejn qabel id-data tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni, ħlief għal 
deroga prevista mill-Istat Membru għall-
dawk li jkunu għadhom jibdew fin-
negozju.

Or. fr

Emenda 229
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-għajnuna msemmija fil-paragrafu 2 
tista’ tingħata lill-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew lill-organizzazzjonijiet 
professjonali fil-kuntest ta’ proġetti
kollettivi.

Or. fr

Emenda 230
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 40a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40a
Fondi reċiproċi f’każ ta’ mard ta’ 

annimali, ta’ kontaminazzjoni, ta’ tniġġis 
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mifrux, ta’ inċident ambjentali u ta’ 
kundizzjonijiet klimatiċi ħżiena ħafna

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu, 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
f’fondi reċiproċi approvati, il-ħlas lis-
sajjieda ta’ kumpens maħsub biex ikopri 
t-telf ekonomiku li jirriżulta minħabba 
mard tal-annimali, kontaminazzjoni, 
inċident ambjentali, tniġġis mifrux 
rikonoxxut mill-awtoritajiet pubbliċi jew 
kundizzjonijiet klimatiċi ħżiena ħafna. 
Għalhekk, il-FEMS jista’ jikkontribwixxi 
permezz ta’ ħlasijiet finanzjarji fil-fondi 
reċiproċi bil-ħsieb li jitħallas il-kumpens 
finanzjarju lis-sajjieda għal telf 
ekonomiku li jirriżulta minn mard tal-
annimali, kontaminazzjoni, tniġġis 
mifrux, inċident ambjentali u 
kundizzjonijiet klimatiċi ħżiena ħafna.
2. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, nifhmu 
b’:
a) ‘fondi reċiproki’: sistema rikonoxxuta 
mill-Istat Membru skont il-liġi nazzjonali 
tiegħu u li tippermetti lis-sajjieda msieħba 
li jassiguraw ruħhom u jirċievu kumpens 
f’każ ta’ telf ekonomiku relatat ma’ mard 
tal-annimali, kontaminazzjoni, inċident 
ambjentali, tniġġis mifrux rikonoxxut 
mill-awtoritajiet pubbliċi jew 
kundizzjonijiet klimatiċi ħżiena ħafna.
b) ‘inċident ambjentali’: okkorrenza 
speċifika ta’ tniġġis, kontaminazzjoni jew 
degradazzjoni fil-kwalità tal-ambjent 
relatati ma’ avveniment speċifiku u li 
tkun ta’ ambitu ġeografiku limitat. Dan 
ma għandux ikopri riskji ambjentali 
ġenerali li mhumiex konnessi ma’ 
avveniment speċifiku, bħat-tibdil fil-
klima.
c) ‘tniġġis mifrux rikonoxxut mill-
awtoritajiet pubbliċi’: kull tniġġis li l-
oriġini tiegħu ma jistax ikun lokalizzat 
f’punt wieħed preċiż imma li jkun ġej 
minn diversi punti li ma jistgħux jiġu 
identifikati u maqsuma fuq superfiċje 
kbira, rikonoxxut mill-awtoritajiet 
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pubbliċi tal-Istat Membru
d) ‘kundizzjoni klimatika ħażina ħafna’: 
avveniment klimatiku ħażin ħafna 
minħabba attività jew katastrofi naturali li 
jirriżultaw minn fenomenu bħal dan.
3. Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
tal-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Qed ikun propost li tiġi introdotta l-possibilità li s-settur tas-sajd jipparteċipa fit-twaqqif ta’ 
fondi reċiproċi abbażi ta’ dak li huwa ppreżentat fl-abbozz tar-Regolament FAEŻR.

Emenda 231
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja l-investimenti
maħsuba sabiex itejbu l-infrastrutturi tal-
portijiet tas-sajd, tal-siti għall-iżbark u l-
pixkeriji. L-investimenti jikkonċernaw 
b’mod partikolari:

a) it-titjib fil-kwalità u l-freskezza tal-
prodott żbarkat;
b) it-titjib fil-kundizzjonijiet tal-iżbark, tal-
ipproċessar, tal-ħażna u tal-bejgħ bl-
irkant;
c) il-miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu 
l-qabdiet mhux mixtieqa u l-miżuri li 
għandhom l-għan li jkun hemm użu 
ottimali tal-qabdiet mhux mixtieqa li
jkunu ġejjin mill-istokkijiet kummerċjali, 
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fil-każijiet fejn dawn jiġu żbarkati, u li 
jingħata valur lill-ħut maqbud li ma 
jintużax daqsekk;
d) l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija;
e) il-ħarsien ambjentali, b’mod partikolari 
l-ħsad, il-ħażna u t-trattament tar-rimi u 
tar-rimi fil-baħar;
f) it-titjib fis-sigurtà u fil-kundizzjonijiet 
tax-xogħol;
g) il-provvista tal-fjuwil, tas-silġ, tal-ilma 
u tal-elettriku;
h) it-tagħmir għall-manutenzjoni jew 
għat-tiswija tal-bastimenti tas-sajd;
i) il-kostruzzjoni, l-immodernizzar u l-
estensjoni tal-mollijiet bil-ħsieb li titjieb 
is-sigurtà waqt li jiġu żbarkati jew li 
jitgħabbew il-prodotti;
j) il-ġestjoni kompjuterizzata tal-
attivitajiet tas-sajd
k) il-kollegament permezz ta’ netwerk tal-
portijiet tas-sajd, tas-siti għall-iżbark u 
tal-pixkeriji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtur jipproponi li jiżdiedu l-investimenti tal-FEMS fil-portijiet sabiex jitqies ir-rwol 
strateġiku tagħhom għall-kompetittività u għas-sostenibilità tal-attivitajiet tas-sajd u taż-żoni 
kostali.

Emenda 232
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 42a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 42a
Għajnuna għal waqfien temporanju tal-



AM\914639MT.doc 79/94 PE494.851v02-00

MT

attivitajiet tas-sajd
1) Il-FEMS jista’ jikkontribwixxi għall-
finanzjament ta’ miżuri ta’ għajnuna 
f’każ ta’ waqfien temporanju fl-attivitajiet 
tas-sajd li tingħata lis-sajjieda u lis-sidien 
ta’ bastimenti tas-sajd fil-każijiet li ġejjin:
a) fil-qafas ta’ pjan pluriennali hekk kif 
definit fl-Artikolu 9 tar-[Regolament 
PKS];
b) f’każ tal-applikazzjoni tal-miżuri ta’ 
emerġenza adottati mill-Kummissjoni 
msemmija fl-Artikolu 13 tar-[Regolament 
PKS];
c) f’każ ta’ perjodu ta’ mistrieħ bijoloġiku 
deċiż f’konformità mar-[Regolament 
PKS];
d) f’każ tal-applikazzjoni tal-miżuri 
stabbiliti fl-Artikolu 39, matul il-perjodu 
tas-sostituzzjoni tal-magni.
2) Il-waqfien staġonali regolari tas-sajd 
ma għandux jitqies għall-għoti ta’ 
kumpens jew ta’ ħlas skont dan l-
Artikolu.
3) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 150 sabiex tippreċiża t-termini 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-FEMS għandu jappoġġja s-sajjieda li qed jaffaċċjaw waqfien temporanju, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ applikazzjoni ta’ miżuri urġenti jew matul perjodi ta’ mistrieħ 
bijoloġiku fil-kuntest tar-regolament bażiku.

Emenda 233
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitrawmu forom ta’ akkwakultura 
b’potenzjal għoli ta’ tkabbir, il-FEMS jista’ 
jappoġġja l-investiment fl-iżvilupp tal-
akkwakultura ’l barra mill-kosta jew tal-
akkwakultura mhux relatata mal-ikel.

1. Sabiex jitrawmu forom ta’ akkwakultura 
b’potenzjal għoli ta’ tkabbir, il-FEMS jista’ 
jappoġġja l-investiment fl-iżvilupp tal-
akkwakultura ’l barra mill-kosta jew tal-
akkwakultura mhux relatata mal-ikel.
Għall-akkwakultura ’l barra mill-kosta, 
iż-żoni tat-tkabbir għandhom ikunu 
ddikjarati dawk li jkunu allokati barra 
mill-ilmijiet interni mdawra mil-linji bażi 
riservati għall-akkwakultura estensiva, is-
sajd fuq skala żgħira u l-frott tal-baħar;

Or. es

Emenda 234
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-identifikazzjoni u l-immappjar tal-aktar 
żoni adattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura, u fejn applikabbli, il-
kunsiderazzjoni tal-proċessi tal-ippjanar 
spazjali marittimu;

a) l-identifikazzjoni u l-immappjar tal-aktar 
żoni adattati għall-iżvilupp tal-
akkwakultura, u fejn applikabbli, il-
kunsiderazzjoni tal-proċessi tal-ippjanar 
spazjali marittimu, bi preservazzjoni taż-
żoni ta’ tkabbir ddedikati għat-tkabbir 
tradizzjonali estensiv, billi jiġu ddedikati 
ż-żoni eżistenti tal-produzzjoni u l-ispazju 
ta’ protezzjoni ta’ madwarhom;

Or. es

Emenda 235
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex irawwem l-imprenditorija fl-
akkwakultura, il-FEMS jista’ jappoġġja t-
twaqqif ta’ impriżi tal-akkwakultura minn 
bdiewa ġodda li għadhom jibdew.

1. Sabiex irawwem l-imprenditorija fl-
akkwakultura, il-FEMS jista’ jappoġġja t-
twaqqif ta’ impriżi tal-akkwakultura minn 
bdiewa żgħar u medji li għadhom jibdew, 
filwaqt li tiġi partikolarment promossa l-
akkwakultura estensiva.

Or. es

Emenda 236
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja t-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 32 tar-[Regolament
(UE) Nru dwar l-organizzazzjoni komuni 
tas-swieq fi prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura].

1. Il-FEMS jappoġġja t-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 32 tar-[Regolament
(UE) Nru dwar l-organizzazzjoni komuni 
tas-swieq fi prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni huma 
miżuri ewlenija tal-OKS li jirrikjedu appoġġ mill-FEMS.

Emenda 237
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 1 % fl-2014. imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-għajnuna u t-termini li jipproponu rati ta’ intervent arbitrarji mhumiex adegwati 
meta mqabbla mal-problemi tas-suq u tar-riżorsi. Għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid il-
mekkaniżmi tal-għajnuna għall-ħażna, filwaqt li b’mod parallel jinżammu l-objettivi tal-PKS 
u l-kalendarji tagħhom għall-implimentazzjoni, kemm jekk dan jittratta l-MSY jew it-tnaqqis 
tar-rimi.

Emenda 238
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 0.8 % fl-2015. imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Idem

Emenda 239
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 0.6 %  fl-2016. imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Idem

Emenda 240
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 0.4 % fl-2017. imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Idem

Emenda 241
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 0.2 % fl-2018. imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Idem

Emenda 242
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-2019, l-appoġġ imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi eliminat b’mod 
gradwali.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-għajnuna u t-termini li jipproponu rati ta’ intervent arbitrarji mhumiex adegwati 
meta mqabbla mal-problemi tas-suq u tar-riżorsi. Għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid il-
mekkaniżmi tal-għajnuna għall-ħażna, filwaqt li b’mod parallel jinżammu l-objettivi tal-PKS 
u l-kalendarji tagħhom għall-implimentazzjoni, kemm jekk dan jitratta l-MSY jew it-tnaqqis 
tar-rimi.

Emenda 243
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt a - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jtejbu l-kondizzjonijiet għat-tqegħid fis-
suq ta’:

a) jtejbu l-kondizzjonijiet għat-tqegħid fis-
suq, b’mod partikolari fil-qafas tat-
transizzjoni tal-MSY:

Or. fr

Emenda 244
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) speċi żejda jew li għadhom mhumiex 
sfruttati biżżejjed;

imħassar

Or. en
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Emenda 245
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) il-prodotti li għandhom 
kontribuzzjonijiet irregolari

Or. fr

Emenda 246
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) qabdiet mhux mixtieqa żbarkati 
f’konformità mal-Artikolu 15 tar-
[Regolament dwar il-Politika Komuni tas-
Sajd] u l-Artikolu 8 (b) it-tieni inċiż tar-
[Regolament (UE) Nru dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura];

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iżbark tal-qabdiet kollha mhijiex soluzzjoni vera għall-problema tar-rimi, għalhekk 
m’għandhiexx għalfejn tissemma hawnhekk. L-unika alternattiva għall-iżbark tal-qabdiet 
kollha hija l-inkoraġġiment ta'żvilupp u l-implimentazzjoni ta’ rkaptu aktar selettiv.

Emenda 247
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1
għandu jingħata esklussivament permezz 
tal-istrumenti finanzjarji speċifikati fit-
Titolu IV tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni].

2. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 jista’
jingħata b’mod partikolari permezz tal-
istrumenti finanzjarji speċifikati fit-
Titolu IV tar-[Regolament (UE) Nru [...] li 
jistabbilixxi Dispożizzjonijiet Komuni].

Or. fr

Emenda 248
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja r-reġim ta’ 
kumpens introdott mir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 791/2007 għall-ispejjeż 
addizzjonali mġarrba mill-operaturi fis-
sajd, fil-biedja u fil-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ ċerti prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura mill-Azores, mill-Madeira, 
mill-Gżejjer Kanarji, mill-Gujana 
Franċiża u mir-Réunion.

1. Il-FEMS jista’ jappoġġja reġim ta’ 
kumpens għall-ispejjeż addizzjonali 
mġarrba mill-operaturi tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda matul il-produzzjoni, l-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni 
għall-esportazzjoni, għas-suq komunitarju 
jew is-suq lokali, tal-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura.

Or. fr

Emenda 249
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jiddetermina, għar-reġjuni msemmija fil-
paragrafu 1, il-lista ta’ prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura u l-kwantità ta’ dawk il-

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jiddetermina, għar-reġjuni msemmija fil-
paragrafu 1 il-prodotti jew il-kategoriji ta’ 
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura
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prodotti eliġibbli għall-kumpens. eliġibbli li jirċievu kumpens, il-
kwantitajiet massimi korrispondenti u l-
ammont tal-kumpens, skont il-limitu tal-
pakkett globali mogħti lil kull Stat 
Membru.

Or. fr

Emenda 250
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jiddetermina, għar-reġjuni msemmija fil-
paragrafu 1, il-lista ta’ prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura u l-kwantità ta’ dawk il-
prodotti eliġibbli għall-kumpens.

2. Kull Stat Membru kkonċernat, fi sħubija 
mal-awtoritajiet reġjonali, għandu 
jiddetermina, għar-reġjuni msemmija fil-
paragrafu 1, il-lista ta’ prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura u l-kwantità ta’ dawk il-
prodotti eliġibbli għall-kumpens.

Or. pt

Emenda 251
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jiddetermina, għar-reġjuni msemmija fil-
paragrafu 1, il-lista ta’ prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura u l-kwantità ta’ dawk il-
prodotti eliġibbli għall-kumpens.

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jiddetermina, f'konsultazzjoni mal-
awtoritajiet pubbliċi eletti kompetenti u l-
organizzazzjonijiet reġjonali ta’ ġestjoni 
tas-sajd, għar-reġjuni msemmija fil-
paragrafu 1, il-lista ta’ prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura u l-kwantità ta’ dawk il-
prodotti eliġibbli għall-kumpens.

Or. fr
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Emenda 252
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 4 – punt ċa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċa) minn sajd illegali, mhux irrappurtat 
u mhux irregolat.

Or. pt

Emenda 253
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 73a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 73a
Operaturi

1. Il-kumpens jitħallas lill-operaturi
involuti fis-sajd u l-akkwakultura fir-
reġjuni kkonċernati.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-vijabbiltà 
ekonomika tal-operaturi li jirċievu
kumpens.

Or. pt

Emenda 254
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan ta’ 
kumpens għal kull reġjun ikkonċernat, 
inklużi l-lista u l-kwantitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 73, il-livell ta’ kumpens 
imsemmi fl-Artikolu 74 u l-awtorità 
kompetenti stabbilita fl-Artikolu 108.

1. L-Istati Membri kkonċernati, bi sħubija
mal-awtoritajiet reġjonali, għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan ta’ 
kumpens għal kull reġjun ikkonċernat, 
inklużi l-lista u l-kwantitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 73, il-livell ta’ kumpens 
imsemmi fl-Artikolu 74 u l-awtorità 
kompetenti stabbilita fl-Artikolu 108.

Or. pt

Emenda 255
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 75a (ġdid)

Test propost mill-Kummisjoni Emenda

Artikolu 75a
Modulazzjoni

Sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni tas-
sitwazzjoni, l-Istati Membri kkonċernati, 
bi sħubija mal-awtoritajiet reġjonali, 
jistgħu jaġġustaw il-lista u l-kwantitajiet
imsemmija fl-Artikolu 73, paragrafu 2, kif 
ukoll il-livell ta’ kumpens msemmija fl-
Artikolu 74.

Or. pt

Emenda 256
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 75a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 75a
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Miżuri speċifiċi għar-Reġjuni l-aktar 
Imbiegħda

B’kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi 
speċifiċi tal-attivitajiet tas-sajd u tal-
akkwakultura fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, b’kunsiderazzjoni tal-
Artikolu 349 TFUE kif ukoll il-fatt li r-
reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
baċiri u ambjenti tas-sajd totalment 
differenti minn dawk tal-Ewropa 
kontinentali, il-FEMS jista’:
1. jappoġġja s-sostituzzjoni tal-magna 
prinċipali jew awżiljari tal-bastiment tas-
sajd biss permezz tal-proprjetarji tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li l-
bastimenti tagħhom ikunu wettqu 
attivitajiet tas-sajd fil-baħar tal-anqas 
għal 60 jum fuq sentejn qabel id-data li 
fiha titressaq it-talba,
2. jappoġġja, skont l-Artikolu 38 ta’ dan 
ir-Regolament, l-għajnuna għall-kisba u 
għaż-żamma ta’ rkaptu biex jinġema’ l-
ħut ankrat u amministrat b’mod kollettiv 
fil-qafas ta’ pjan pluriennali
3. jappoġġja, b’deroga għall-Artikolu 
41(4) ta’ dan ir-Regolament, il-
kostruzzjoni ta’ portijiet ġodda, ta’ siti 
ġodda għall-iżbark jew pixkeriji ġodda
4. jappoġġja l-għajnuna għall-bidu ta’ 
negozju ta’ sajjieda żgħażagħ, b’mod 
partikolari għall-kostruzzjoni ta’ 
bastimenti ġodda
5. jappoġġja l-għajnuna għall-kisba ta’ 
materjal ta’ sigurtà, b’mod partikolari l-
materjal obbligatorju
6. jappoġġja miżuri li mhumiex stipulati 
mill-FEMS u li jippermettu li jitqiesu l-
karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda hekk kif stabbilit mill-
Artikolu 349 TFUE.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi u t-talbiet tal-professjonisti tar-reġjuni mbiegħda, u 
sabiex it-test ikun jista’ jinqara aħjar, qed ikun propost li l-miżuri tagħhom stess jew li huma 
soġġetti għal deroga jinġabru f’Artikolu wieħed.

Emenda 257
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Titolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TITOLU IVa – Miżuri ffinanzjati 
b’ġestjoni konġunta
Kapitolu IVa – Miżuri relatati mal-PMI 
b’ġestjoni konġunta
Artikolu 72a Il-FEMS jistabbilixxi l-
possibilità li
1) Tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-
professjonisti tas-sajd u tal-akkwakultura 
għall-implimentazzjoni tal-PMI.
L-operazzjonijiet li ġejjin huma eliġibbli:
a) il-kartografija taż-żoni ta’ attivitajiet 
jew ta’ akkwakultura
b) l-evalwazzjoni soċjoekonomika tal-
attivitajiet tas-sajd jew tal-akkwakultura
c) il-parteċipazzjoni fl-istrateġiji ta’ 
djalogu
d) l-esperimentazzjoni tal-metodi ta’ 
ġestjoni
e) il-kooperazzjoni transkonfinali jew 
transnazzjonali bejn l-organizzazzjonijiet 
tas-sajjieda, inkluż mal-
organizzazzjonijiet li jinstabu fi Stati terzi 
barra mill-Unjoni
2) Jappoġġja l-implimentazzjoni tal-
ippjanar tal-ispazju marittimu u l-ġestjoni 
integrata taż-żoni kostali, billi 
jippromwovi:
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a) l-istrateġiji reġjonali jew lokali ta’ 
netwerking għall-partijiet interessati
b) azzjonijiet pilota, b’mod partikolari fl-
oqsma tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra 
t-tniġġis u tas-sigurtà tal-baħar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jinħolqu punti ta’ diskussjoni bejn l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura 
u l-implimentazzjoni tal-politika marittima integrata. Qed ikun propost l-introduzzjoni ta’ 
kapitolu dwar il-Politika Marittima Integrata f’ġestjoni integrata li ma tqajjimx dubji dwar il-
ġestjoni diretta mill-Kummissjoni. L-idea hi li tingħata preferenza għall-approprjazzjoni tal-
għodod mill-partijiet interessati, u stennija għal Direttiva futura dwar l-ippjanar tal-ispazju 
marittimu. L-introduzzjoni ta’ kapitolu dwar il-PMI b’ġestjoni konġunta għandha l-għan li 
ssaħħaħ l-implimentazzjoni tal-PMI fl-Istati Membri differenti.  It-tqarrib tal-pakketti 
finanzjarji ddedikati għas-sajd, l-akkwakultura u l-PMI jitlob li jiġi konkretizzat permezz ta’ 
sinerġiji msaħħa.

Emenda 258
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) għajnuna teknika skont l-Artikolu 51 
tar-Regolament li jibbaża fuq id-
dispożizzjonijiet komuni tal-QSK[.../...]

Or. fr

Emenda 259
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun 
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ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta' pagamenti 
u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom ikunu responsabbli mill-iżgurar 
li s-sistema taħdem b’mod effettiv matul il-
perjodu ta’ programmar.

ġiet stabbilita sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll għall-programm operazzjonali 
sabiex tiżgura allokazzjoni u separazzjoni 
ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità 
Amministrattiva u l-aġenzija ta' pagamenti 
u l-korp ta' ċertifikazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom ikunu responsabbli mill-iżgurar 
li s-sistema taħdem b’mod effettiv matul il-
perjodu ta’ programmar nazzjonali jew ta’ 
programmi reġjonali.

Or. fr

Emenda 260
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-programm operazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet li 
ġejjin:

1. L-Istati Membri bi sħubija mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali u r-
rappreżentanti tas-settur tas-sajd u tal-
akkwakultura għandhom jaħtru, għal kull 
programm operazzjonali nazzjonali jew 
għall-programmi reġjonali, l-awtoritajiet 
li ġejjin:

Or. fr

Emenda 261
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtorità amministrattiva, li tista’ tkun 
jew korp tal-liġi pubblika jew privata, jew 
l-Istat Membru stess meta jwettaq dak il-
kompitu, sabiex dawn ikunu inkarigati 

a) l-awtorità amministrattiva, li tista’ tkun 
jew korp tal-liġi pubblika jew privata, jew 
l-Istat Membru jew ir-reġjun stess meta 
jwettaq dak il-kompitu, sabiex dawn ikunu 
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mill-ġestjoni tal-programm ikkonċernat; inkarigati mill-ġestjoni tal-programm 
ikkonċernat;

Or. es

Emenda 262
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Anness 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr


