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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-

Mediterran 

(2016/2079(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-

Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-

Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2004/585/KE1, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni komunitarja fil-qasam tal-politika 

tal-ambjent marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina)2, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 tal-

21 ta' Diċembru 2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi 

tas-sajd fil-Baħar Mediterran u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2847/93 u li jħassar 

ir-Regolament (KE) Nru 1626/943; 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-

29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, 

tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (Ir-Regolament 

IUU), li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) 

Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/19994, 

– wara li kkunsidra l-istrateġija ta' nofs it-terminu tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd 

fil-Mediterran (GFCM) (2017-2020), li timmira għas-sostenibbiltà tas-swieq tal-ħut tal-

Mediterran u tal-Baħar l-Iswed, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2016 dwar 

il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta l-Ftehim konkluż bejn il-

Konfederazzjoni Ġenerali tal-Kooperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-

Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), u l-Assoċjazzjoni ta' 

Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Intrapriżi tas-Sajd (EUROPÊCHE) tal-

21 ta' Mejju 2012 kif emendat fit-8 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-

Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol5, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tan-NU adottata mill-Assemblea Ġenerali fil-

25 ta' Settembru 2015, intitolata "Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-

                                                 
1 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22. 
2 ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19. 
3 ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11. 
4 ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1. 
5 Testi adottati, P8_TA(2016)0343. 



 

PE595.446v03-00 4/24 RR\1125788MT.docx 

MT 

Iżvilupp Sostenibbli", 

– wara li kkunsidra l-Konferenza Reġjonali dwar "Building a future for sustainable small-

scale fisheries in the Mediterranean and the Black Sea" (Nibnu futur għal sajd 

sostenibbli fuq skala żgħira fil-Mediterran u l-Baħar l-Iswed" li saret fl-Alġier, l-

Alġerija 7-9 ta' Marzu 2016, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjoni tal-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0179/2017), 

A. billi l-Mediterran, bis-17 000 speċi marittima tiegħu, huwa wieħed mill-postijiet 

ewlenin fid-dinja għall-bijodiversità; billi għalhekk jeħtieġ li jittieħed approċċ 

multispeċi meta tittieħed deċiżjoni dwar kif għandu jiġi ġestit; 

B. billi, fil-komunikazzjoni tagħha intitolata "Konsultazzjoni dwar l-opportunitajiet tas-

sajd għall-2017 skont il-Politika Komuni tas-Sajd" (COM(2016)0396), il-Kummissjoni 

ssostni li fil-Mediterran is-sajd żejjed għadu prevalenti u jenħtieġu miżuri urġenti biex 

titranġa din is-sitwazzjoni; billi f'dan id-dokument il-Kummissjoni tesprimi tħassib 

minħabba li ħafna mill-ispeċijiet ivvalutati qed jiġu mistada f'livell ogħla sew mill-

istimi fl-objettiv tar-rendiment massimu sostenibbli (MSY); 

C. billi l-Mediterran irid jilqa' l-isfida kbira li jintlaħaq l-għan li b'mod progressiv jiġu 

rrestawrati u jinżammu l-popolazzjonijiet tal-istokkijiet tal-ħut 'il fuq mil-livelli ta' 

bijomassa li kapaċi jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli sa mhux aktar tard 

mill-2020 għall-ispeċijiet kollha; billi din l-isfida teħtieġ il-parteċipazzjoni u l-impenn 

ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE; billi l-livell ġenerali ta' sajd eċċessiv fil-Baċin tal-

Mediterran jikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għal darbtejn sa tliet darbiet aktar mil-

livell tal-FMSY; billi, minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru kemm fil-livell tal-UE kif 

ukoll barra l-UE biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tas-settur tas-sajd 

u l-konformità magħha, aktar minn 93 % tal-ispeċijiet ivvalutati fil-Mediterran 

għadhom meqjusa soġġetti għal sajd eċċessiv; 

D. billi s-sajd f'dan ir-reġjun huwa ta' importanza soċjoekonomika kbira għall-

popolazzjonijiet kostali; billi s-settur jimpjega mijiet ta' eluf ta' nies, inkluż permezz tas-

settur tal-ipproċessar sekondarju, b'numru sostanzjali ta' nisa, b'mod partikolari, li 

jiddependu fuq is-sajd għal impjieg;  billi l-Mediterran jagħti kontribut vitali biex 

jipproteġi s-sigurtà tal-ikel, b'mod partikolari għall-aktar popolazzjonijiet vulnerabbli 

tar-reġjun; billi s-sajd joffri mezz biex jissupplimenta d-dħul u l-provvisti tal-ikel u 

jikkontribwixxi għall-istabbiltà reġjonali; 

E. billi l-Baħar Mediterran huwa affettwat minn firxa ta' fatturi – bħat-tniġġis ikkawżat 

mit-trasport marittimu – li, flimkien mas-sajd, għandhom impatt fuq is-saħħa tal-

istokkijiet tal-ħut; 

F. billi s-sajd fuq skala żgħira (SSF) jammonta għal 80 % tal-flotot u 60 % tal-impjiegi fil-

baċin tal-Mediterran; billi hija ħasra li ma hemm l-ebda definizzjoni bi qbil komuni tal-

SSF fil-livell Ewropew, għalkemm dan huwa xogħol diffiċli minħabba l-varjetà ta' 

speċifiċitajiet u karatteristiċi fl-ekosistema tal-baħar u s-settur tas-sajd; billi "sajd kostali 
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fuq skala żgħira" huwa formalment definit għall-iskopijiet tal-Fond Ewropew għas-Sajd 

(Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1198/2006) biss bħala "sajd imwettaq minn 

bastimenti tas-sajd b'tul globali ta' inqas minn 12-il metru u li ma jużawx tagħmir 

irmunkat tas-sajd" (bħal xbieki tat-tkarkir); billi d-definizzjoni tas-sajd fuq skala żgħira 

jenħtieġ li tqis firxa ta' karatteristiċi nazzjonali u reġjonali; 

G. billi, fil-laqgħa ta' livell għoli dwar l-istatus tal-istokkijiet fil-Mediterran li saret 

f'Katanja fi Frar 2016, intlaħaq ftehim dwar il-ħtieġa urġenti biex dawn ix-xejriet 

negattivi jitreġġgħu lura, u ġiet rikonoxxuta l-isfida kbira li jiġu rrestawrati u jinżammu 

l-popolazzjonijiet tal-istokkijiet tal-ħut 'il fuq mil-livelli ta' bijomassa li kapaċi 

jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli, filwaqt li jikkonformaw mal-obbligu tas-

CFP relatat mal-MSY għall-ispeċijiet kollha sa mhux aktar tard mill-2020; 

H. billi, minbarra s-sajd żejjed, il-Baħar Mediterran qed iħabbat wiċċu ma' għadd ta' sfidi, 

li l-biċċa kbira minnhom jistgħu jiġu attribwiti għal żoni kostali b'densità għolja tal-

popolazzjoni (eċċess ta' nutrijenti, sustanzi li jniġġsu, l-alterazzjonijiet tal-ħabitat u tax-

xtut) iżda wkoll għat-trasport marittimu u l-isfruttament żejjed tar-riżorsi, inkluż l-

estrazzjoni taż-żejt u tal-gass, fost oħrajn; billi, barra minn hekk, il-Mediterran huwa 

vulnerabbli ħafna għat-tibdil fil-klima li flimkien ma' traffiku marittimu intensiv, qed 

jiffavorixxi l-introduzzjoni u l-istabbiliment ta' speċijiet invażivi ġodda; 

I. billi l-impossibbiltà tal-użu ta' rkaptu u tekniki speċifiċi - li huma aktar aċċettabbli u li 

għandhom impatt iżgħar fuq l-istatus ta' stokkijiet fil-periklu - għandha effett serju fuq 

il-vijabbiltà tal-komunitajiet kostali u ta' gżejjer diġà marġinalizzati, tfixkel l-iżvilupp u 

tikkawża żieda fid-depopolazzjoni; 

J. billi l-komunitajiet tal-kosta fl-Istati Membri Mediterranji huma dipendenti ħafna fuq is-

sajd u b'mod speċjali fuq l-SSF, u għalhekk huma fil-periklu minħabba n-nuqqas ta' 

sostenibbiltà tal-istokkijiet tal-ħut; 

K. billi hemm numru kbir ta' komunitajiet kostali fl-UE li huma dipendenti ħafna fuq l-

attivitajiet tas-sajd tradizzjonali, artiġjanali u fuq skala żgħira fil-Baċin tal-Baħar 

Mediterran; 

L. billi s-sajd rikreattiv huwa ta' valur soċjoekonomiku f'ħafna reġjuni tal-Mediterran u 

għandu kemm impatt dirett kif ukoll indirett fuq l-impjiegi; 

M. billi hemm bżonn li jittieħed kont tar-rwol li s-sajd rikreattiv għandu fir-rigward tal-istat 

tal-istokkijiet fiż-żona tal-Mediterran; 

1. Jenfasizza l-importanza li jiġu infurzati b'mod komprensiv, fuq tul ta' żmien qasir, il-

miri u l-miżuri stipulati fil-PKS, u l-abbozzar fil-ħin u l-implimentazzjoni effettiva tal-

pjanijiet ta' ġestjoni pluriennali f'konformità mal-approċċ li jiffoka fuq ir-

reġjonalizzazzjoni u l-multipliċità tal-ispeċi; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li 

jintlaħaq l-għan ta' Qagħda Ambjentali Tajba (GES) stabbilit mid-Direttiva Kwadru 

dwar l-Istrateġija Marina (Direttiva 2008/56/KE), filwaqt li jitqies li l-miżuri tal-

ġestjoni tas-sajd jenħtieġ li jiġu deċiżi fil-kuntest tal-PKS; 

2. Huwa tal-fehma li l-Mediterran jenħtieġ li jibqa' jingħata trattament differenzjali meta 

mqabbel mal-bqija tal-baċini tal-baħar skont il-PKS, peress li ħafna minnu jinkludi 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:MT:PDF


 

PE595.446v03-00 6/24 RR\1125788MT.docx 

MT 

ilmijiet internazzjonali li fihom il-pajjiżi terzi għandhom rwol deċiżiv fir-rigward l-istat 

tal-istokkijiet; 

3. Jikkunsidra li tenħtieġ b'mod urġenti tweġiba li tkun kollettiva, ibbażata fuq il-

kooperazzjoni internazzjonali, Ewropea, nazzjonali u reġjonali li tkun fuq diversi livelli; 

iqis li l-partijiet interessati relevanti kollha, inklużi s-sajjieda professjonali u dilettanti, l-

industrija tas-sajd, is-sajd tradizzjonali u artiġjanali fuq skala żgħira, ix-xjenzati, l-

organizzazzjonijiet reġjonali, il-maniġers ta' nħawi marini protetti, it-trejdunjins u l-

organizzazzjonijiet mhux governattivi, għandhom ikunu involuti fi proċess inklużiv u 

minn isfel għal fuq; jenfasizza r-rwol strateġiku li għandu l-Kunsill Konsultattiv tal-

Mediterran f'dan il-kuntest;  

4. Jenfasizza li mingħajr l-għarfien, l-appoġġ sħiħ u l-involviment tal-komunitajiet tal-

kosta, li jeħtiġilhom jiġu informati dwar il-perikli li jiġu eżawriti l-istokkijiet u l-

ispeċijiet għall-futur soċjoekonomiku tagħhom, il-miżuri u r-regolamenti ta' ġestjoni 

mhux se jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom; 

5. Jinnota li m'hemm l-ebda definizzjoni komuni, dettaljata għal sajd fuq skala żgħira u 

artiġjanali; jenfasizza li definizzjonijiet bħal dawn huma meħtieġa fil-livell tal-UE 

malajr kemm jista' jkun, għall-użu f'azzjoni politika ulterjuri; 

6. Isostni li fil-qasam tas-sajd, it-tfassil tal-politika għandu jkun tali li jippermetti lis-

sajjieda u lill-assoċjazzjonijiet tagħhom u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, it-

trejdunjins, il-Gruppi ta' Azzjoni tal-Kosta u l-komunitajiet lokali jkunu involuti fil-

proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet, u jagħmlu parti integrali minnu, skont il-prinċipju 

tar-reġjonalizzazzjoni tal-PKS, u jkun jinkludi pajjiżi terzi fuq ix-xtut tal-Lvant u tan-

Nofsinhar tal-Mediterran; jenfasizza li huwa biss billi jinħolqu kundizzjonijiet ġusti, 

bilanċjati u ekwi għall-pajjiżi kollha involuti u għall-operaturi kollha tas-sajd fil-

Mediterran li jkun possibbli li jiġu żgurati riżorsi tas-sajd b'saħħithom u sajd sostenibbli 

u ta' qligħ, u għalhekk li jinżammu l-livelli attwali ta' impjiegi u idealment jinħolqu 

aktar impjiegi fis-settur tas-sajd; jenfasizza r-rwol importanti ta' sħab soċjali 

b'saħħithom u indipendenti fis-settur tas-sajd, kif ukoll ta' djalogu soċjali 

istituzzjonalizzat u l-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-kwistjonijiet tal-kumpaniji; 

7. Jinnota li l-PKS tipprovdi inċentivi, inklużi opportunitajiet ta' sajd, għal sajd li jsir 

b'mod selettiv u b'mod li jiżgura impatt limitat fuq l-ekosistema tal-baħar u riżorsi tas-

sajd; jisħaq, f'dak ir-rispett, fuq il-ħtieġa li l-Istati Membri japplikaw kriterji trasparenti 

u oġġettivi, inklużi kriterji ambjentali, soċjali u ekonomiċi (Artikolu 17 tar-Regolament 

dwar il-PKS); iħeġġeġ li għandhom isiru sforzi f'din id-direzzjoni biex jiġi żgurat li 

jingħataw aktar inċentivi u aċċess preferenzjali għaż-żoni tas-sajd kostali għall-flotot 

fuq skala żgħira (artiġjanali u tradizzjonali) jekk jistadu b'mod selettiv u b'mod li jkollu 

impatt limitat; jenfasizza l-importanza li jiġu kkonsultati l-komunitajiet tal-kosta 

kkonċernati; 

8. Josserva li l-influwenza tas-sajd rikreattiv fuq l-istokkijiet u l-potenzjal soċjoekonomiku 

tiegħu fil-Mediterran ma ġewx studjati biżżejjed; iqis li, fil-futur, jenħtieġ li tinġabar 

data dwar in-numru ta' sajjieda rikreattivi, il-volum tal-qabdiet tagħhom u l-valur 

miżjud minnhom f'komunitajiet kostali; 

9. Jinnota li s-sajd rikreattiv għandu dħul ekonomiku għoli għall-komunitajiet lokali, 
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permezz ta' attivitajiet bħat-turiżmu, u għandu impatt ambjentali żgħir u għalhekk 

jenħtieġ li jitħeġġeġ; 

10. Iqis li huwa essenzjali li jiġi ddefinit is-sajd kostali, is-sajd kostali fuq skala żgħira u s-

sajd tradizzjonali f'konformità mal-karatteristiċi soċjoekonomiċi filwaqt li jiġi applikat 

approċċ reġjonali; 

11. Jenfasizza li s-sajd kostali juża rkapti u tekniki tradizzjonali li, minħabba l-karatteristiċi 

speċifiċi tagħhom jiddefinixxu l-identità u l-mod ta' ħajja tar-reġjuni kostali, u li huwa 

għalhekk vitali li jiġi ppreservat l-użu tagħhom u jiġu protetti bħala element ta' wirt 

kulturali, storiku u tradizzjonali; 

12. Iqis li, fil-kuntest tar-reġjonalizzazzjoni, u filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta' kull tip 

ta' sajd, jenħtieġ li jiġu permessi ċerti derogi ġustifikati rigward l-użu ta' rkaptu u 

tekniki tas-sajd speċifiċi; 

13. Jenfasizza li, skont l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO), jenħtieġ li jiġi 

applikat approċċ prekawzjonarju għall-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttament tar-

riżorsi tal-baħar ħajjin, filwaqt li jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi, b'mod li 

jinkiseb sajd sostenibbli filwaqt li jiġi protett u ppreservat l-ambjent marittimu kollu; 

jenfasizza li n-nuqqas ta' informazzjoni xjentifika ma jridx ikun skuża għall-falliment 

tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni; iqis li huwa vitali li tinstab 

soluzzjoni malajr għan-nuqqas ta' data u informazzjoni xjentifika tanġibbli dwar l-

istatus tal-istokkijiet; jenfasizza li l-partijiet interessati kollha jenħtieġ li jiġu kkonsultati 

u involuti f'dan il-proċess; 

14. Huwa tal-opinjoni li biex jitħarsu u jiġu salvagwardjati r-riżorsi Mediterranji tas-sajd u 

dawk ambjentali, il-politiki ta' ġestjoni tas-sajd iridu jkunu effettivi u akkumpanjati 

minn politiki b'saħħithom, wesgħin u urġenti u kontromiżuri għall-fatturi li jaffettwaw u 

jkollhom impatt negattiv fuq dawk ir-riżorsi bħal: it-tibdil fil-klima (it-tisħin, l-

aċidifikazzjoni, l-ammont ta' xita), it-tniġġis (kimiku, organiku, makro u mikroskopiku), 

it-tiftix u l-estrazzjoni tal-gass u taż-żejt bla kontroll, it-trasport marittimu, l-ispeċijiet 

invażivi u l-qerda jew it-tibdil tal-ħabitats naturali, speċjalment dawk tal-kosta; 

għaldaqstant, jenfasizza l-importanza ta' fehim aħjar tal-impatt ta' dawk il-fatturi fuq l-

istokkijiet tal-ħut; jitlob biex il-kapaċitajiet Ewropej eżistenti għall-osservazzjoni u l-

monitoraġġ tal-baħar Mediterran, bħal EMODnet, u l-programm Copernicus u l-

komponent tal-baħar tiegħu, jissaħħu f'dan ir-rigward; 

15. Iqis li l-ħarsien u s-salvagwardja tar-riżorsi tas-sajd u r-riżorsi tal-baħar fil-baċin 

Mediterran jenħtieġ li ma jkunux ibbażati biss fuq miżuri relatati mal-industrija tas-sajd 

iżda jenħtieġ li jinvolvu wkoll setturi ta' attività oħrajn li għandhom impatt fuq l-

ambjent marin; 

16. Huwa tal-fehma li l-isforzi fil-qasam tal-għarfien dwar il-baħar jenħtieġ li jiġu 

intensifikati, b'attenzjoni partikolari lil speċijiet sfruttati b'mod kummerċjali, u li dan l-

għarfien jenħtieġ li jintuża bħala l-bażi għall-ippjanar tal-isfruttament sostenibbli 

tagħhom; 

17. Jenfasizza bil-qawwa li fil-Baċin Mediterranju għadha teżisti problema estensiva ta' sajd 

illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU), anki fil-pajjiżi tal-UE; jemmen li l-
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ebda intervent għas-salvagwardja tar-riżorsi, inkluż u fuq kollox għall-ekonomiji tas-

sajd fuq skala żgħira, ma jista' jkun effettiv sakemm ma ssirx ġlieda konvinta u deċiżiva 

kontra s-sajd IUU; jemmen li l-UE jeħtieġ li tassigura l-appoġġ tal-pajjiżi Mediterranji 

mhux tal-UE għall-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra s-sajd IUU; jemmen li, barra minn 

hekk, dawk il-proċeduri ta' spezzjoni jenħtieġ li jiġu armonizzati, kif xieraq, fil-baċin 

tal-Mediterran kollu fid-dawl tal-applikazzjoni li tvarja ħafna tal-proċeduri ta' spezzjoni 

u dawk penali;  

18. Ifakkar li l-komunitajiet tal-kosta għandhom influwenza kbira fuq l-effiċjenza tal-miżuri 

li jimmiraw lejn il-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-identifikazzjoni tas-sajd IUU; 

19. Jagħti prijorità lill-intensifikar tal-attivitajiet ta' kontroll, kemm fuq l-art, tul il-katina 

sħiħa ta' distribuzzjoni (is-swieq u l-kummerċ tal-forniment tal-ikel) kif ukoll fuq il-

baħar, speċjalment f'oqsma fejn l-attività tas-sajd hija sospiża jew ipprojbita b'mod 

temporanju; 

20. Hu tal-fehma li, sabiex jiġu evitati l-inugwaljanzi soċjali, jenħtieġ li l-opportunitajiet 

tas-sajd jiġu allokati permezz ta' kriterji oġġettivi u trasparenti, inklużi kriterji 

ambjentali, soċjali u ekonomiċi, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-metodi b'impatt baxx; iqis 

li jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd ikunu wkoll distribwiti b'mod ġust fid-diversi 

segmenti tas-sajd, inkluż is-sajd tradizzjonali u dak fuq skala żgħira; huwa tal-opinjoni, 

barra minn hekk, li jenħtieġ li jingħataw inċentivi biex il-flotot jużaw apparat u teknika 

tas-sajd aktar selettivi li jkollhom impatt aktar baxx fuq l-ambjent tal-baħar, 

f'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament dwar il-PKS; 

21. Huwa tal-fehma li jenħtieġ li t-tnaqqis tal-istokkijiet tal-ħut fil-Mediterran jiġi indirizzat 

permezz ta' miżuri ta' ġestjoni u konservazzjoni tas-sajd kummerċjali u rikreattiv, 

inkluż, b'mod partikolari, permezz ta' restrizzjonijiet marbutin maż-żoni u bbażati fuq 

iż-żmien u limitazzjonijiet tas-sajd ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa, kif ukoll kwoti, fejn 

xieraq; iqis li dan ser jiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi ma' pajjiżi terzi għal stokkijiet 

maqsuma; jemmen li dawn il-miżuri jenħtieġ li jiġu deċiżi b'kooperazzjoni mill-qrib 

mas-settur ikkonċernat sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni effiċjenti; 

22. Jilqa' ż-żieda fin-numru ta' spezzjonijiet magħmula mill-Aġenzija Ewropea għall-

Kontroll u jisħaq fuq il-bżonn li jissaħħu l-isforzi biex jiġu indirizzati ż-żewġ problemi 

ewlenin f'termini ta' konformità fl-2016, partikolarment: id-dikjarazzjoni falza tad-

dokumenti (ġurnali ta' abbord, dikjarazzjonijiet ta' ħatt l-art u tat-trasferiment, noti tal-

bejgħ eċċ) u l-użu ta' rkaptu pprojbit jew tagħmir tas-sajd mhux konformi; 

23.  Jenfasizza li s-sajjieda jenħtieġ li qatt ma jitħallew jerfgħu r-responsabbiltajiet li 

jirriżultaw mill-obbligu ta' ħatt l-art stabbilit fil-PKS riformata; 

24. Jitlob li jsir studju tal-konsegwenzi li t-tmiem tar-rimi tal-ħut se jkollu f'dak li 

jirrigwarda l-fatt li l-organiżmi tal-baħar u speċijiet oħra bħall-gawwin jiċċaħħdu min-

nutrijenti; 

25. Jinnota li s-sistema ta' żoni protetti tal-baħar fil-Mediterran tkopri perċentwal mhux 

adegwat tal-wiċċ, u b'differenzi kbar fil-kopertura bejn id-diversi baċini; jirrimarka li 

hemm nuqqas ġenerali ta' riżorsi ekonomiċi; iqis li huwa kruċjali li jiġi rikonoxxut u 

jittejjeb ir-rwol li ż-żoni protetti tal-baħar diġà għandhom bħala laboratorji avvanzati 
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għar-riċerka xjentifika, għall-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi u għall-

kooperazzjoni u l-ġestjoni kondiviża mas-sajjieda, u li jiġi ottimizzat l-użu tagħhom fid-

dawl tal-parir xjentifiku u l-objettivi ta' konservazzjoni; iqis li huwa importanti, f'dan ir-

rigward, li tiġi żgurata żieda stabbli fil-finanzjament tas-sistema; iqis li huwa kruċjali li 

ssir kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-GFCM u l-pajjiżi mhux tal-UE bil-għan li 

jidentifikaw iż-żoni li għandhom ikunu koperti minn miżuri ta' protezzjoni, u li 

jistabbilixxu sistema effettiva ta' monitoraġġ u kontroll li tanalizza l-effettività ta' dawk 

iż-żoni; 

26. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li żoni protetti tal-baħar ikunu jkopru, sal-2020, 

mill-inqas 10 % tal-Baħar Mediterran, f'konformità mal-Għan ta' Żvilupp 

Sostenibbli 14.5 tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden lill-GFCM, waqt is-Sessjoni Annwali 

tal-2018, biex tilħaq qbil dwar kalendarju progressiv b'objettivi kwalifikati sabiex 

tintlaħaq din il-mira; jenfasizza li, f'ħafna każijiet, iż-żoni protetti tal-baħar eżistenti 

mhumiex ġestiti sew; iqis, għalhekk, li minbarra li tiġi introdotta sistema effettiva ta' 

monitoraġġ u kontroll, huwa neċessarju li jiġu żviluppati u applikati miżuri ta' ġestjoni 

skont l-approċċ tal-ekosistema sabiex tkun tista' tiġi mmonitorjata l-effettività tal-miżuri 

ta' protezzjoni; 

27. Jenfasizza, b'mod partikolari, l-bżonn li tiġi protetta l-kooperazzjoni fil-ġestjoni ta' żoni 

sensittivi li jirrappreżentaw postijiet riproduttivi għall-aktar speċijiet ekonomikament 

importanti (eż. il-Jabuka Pit fil-Baħar Adrijatiku); 

28. Jenfasizza li l-Mediterran huwa kkaratterizzat minn popolazzjoni bijoloġikament unika 

li hija sfruttata minn flotot minn pajjiżi differenti, u li għalhekk il-kooperazzjoni u l-

koordinazzjoni mill-qrib tal-miżuri biex jiġi rregolat is-sajd fost il-partijiet interessati 

kollha u fuq il-livelli kollha huma vitali; 

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ħalli jindirizzaw il-

problema tal-iskart fil-baħar u l-plastik fil-baħar, li joħolqu ħsarat ambjentali, ekoloġiċi, 

ekonomiċi u għas-saħħa serji ħafna; 

30. Iqis li huwa vitali għall-politiki li jkollhom approċċ varjat u modulat, fil-pjanijiet ta' 

ġestjoni, u li jużaw kriterji differenti bbażati fuq il-karatteristiċi bijoloġiċi tal-ispeċijiet 

u fuq dawk tekniċi tal-metodi tas-sajd; jemmen, barra minn hekk, li kull pjan pluriennali 

jenħtieġ li jipprevedi pjanifikazzjoni adegwata fl-ispazju (iż-żoni fejn ma jistax isir sajd, 

fuq bażi ta' rotazzjoni, għeluq totali jew parzjali skont is-sistemi tas-sajd) u fiż-żmien 

(perjodi ta' rkupru bijoloġiku), kif ukoll il-promozzjoni ta' miżuri tekniċi mmirati lejn 

selettività massima tal-irkaptu; jenfasizza li jenħtieġ li jiġi previst kumpens finanzjarju 

xieraq; 

31. Jilqa' l-impenji meħuda mill-Kummissjoni fir-rigward ta' pjan ta' ġestjoni pluriennali 

għall-Baħar Mediterran; jenfasizza l-importanza tar-reġjonalizzazzjoni tal-PKS għall-

ġestjoni tas-sajd fil-baċin Mediterran; jitlob li l-Kunsill Konsultattiv tal-Mediterran 

(MEDAC) jiġi involut tul il-proċess ta' ppjanar u twaqqif tal-pjan ta' ġestjoni pluriennali 

u l-miżuri reġjonalizzati; 

32. Is-sajjieda jeħtiġilhom li jiġu garantiti dħul diċenti waqt il-perjodi ta' mistrieħ 

bijoloġiku;  
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33. Jenfasizza li jenħtieġ li fil-Mediterran jiġi adottat daqs minimu permess għall-ispeċijiet 

immirati kummerċjali u rikreattivi kollha, skont il-maturità sesswali u abbażi tal-aħjar 

għarfien xjentifiku disponibbli; jinnota li jenħtieġ li jittieħdu miżuri biex dawn id-

daqsijiet minimi permessi jiġu infurzati b'mod aktar strett; 

34. Jemmen li jeħtieġ li titħeġġeġ azzjoni kkoordinata ma' pajjiżi terzi mill-Mediterran billi 

tiżdied il-kooperazzjoni politika u teknika taħt il-patronaġġ ta' istituzzjonijiet 

internazzjonali attivi f'dan il-qasam; jilqa' t-tnedija reċenti tal-programm MedFish4Ever 

tal-Kummissjoni, li hija sejħa għal azzjoni biex jitwaqqaf it-tnaqqis tal-istokkijiet tal-ħut 

fil-Mediterran; jenfasizza l-bżonn li nagħmlu dak kollu li nistgħu taħt dan il-programm 

sabiex jiġi promoss sajd sostenibbli fil-pajjiżi tal-Mediterran; 

35. Jenfasizza l-bżonn li jiġi promoss u implimentat ftehim rigward l-għeluq tal-unitajiet 

temporali/spazjali li jimponu limiti sekwenzjali temporanji fuq is-sajd fiż-żoni ta' 

tgħammir ta' ċerti speċijiet matul is-sena; din l-istaġjonalizzazzjoni u l-

ispeċjalizzazzjoni tal-isforzi għas-sajd se tkun produttiva ħafna u jenħtieġ li tiġi skedata 

mal-ftehim tal-komunitajiet tas-sajd u l-konsulenti xjentifiċi; 

Miżuri fir-rigward ta' pajjiżi terzi 

36. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi miżuri permezz tal-GFCM li jtejbu l-istat 

tal-istokkijiet kondiviżi mal-pajjiżi terzi, filwaqt li jittieħed ukoll vantaġġ mill-

attivitajiet ta' kooperazzjoni diġà stabbiliti bejn il-korpi li jirrappreżentaw il-flotot u 

dawk li jirrappreżentaw l-impriżi li joperaw fl-industrija tas-sajd u l-awtoritajiet jew 

korpi korrispondenti tal-pajjiżi terzi kkonċernati; 

37. Jinnota li n-nuqqas ta' qafas regolatorju komuni għall-flotot tal-UE u dawk mhux tal-UE 

li joperaw fil-Mediterran joħloq kompetizzjoni inġusta bejn is-sajjieda filwaqt li fl-istess 

ħin jhedded is-sostenibbiltà tal-qabda fit-tul għall-ispeċijiet kondiviżi; 

38. Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni u l-ħtieġa li tiġi promossa l-konformità u l-

kundizzjonijiet ekwi fil-kontroll tas-sajd mal-pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet 

reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u li tissaħħaħ il-koordinazzjoni orizzontali 

għall-ġestjoni taż-żoni marini u l-istokkijiet tal-ħut lil hinn mill-ġurisdizzjonijiet 

nazzjonali; 

39. jistieden lill-Kummissjoni tgħin lill-pajjiżi Mediterranji mhux tal-UE biex iwettqu sajd 

sostenibbli, billi jappoġġjaw is-sajd fuq skala żgħira u dak kostali, jikkondividu l-aħjar 

prattiki u jżommu kanal miftuħ ta' komunikazzjoni, u biex jistabbilixxu d-djalogu 

meħtieġ bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali differenti involuti, sabiex tiġi appoġġjata 

b'mod adegwat l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' nofs it-terminu tal-GFCM (2017-

2020) u tinqaleb it-tendenza allarmanti fl-istatus tal-istokkijiet tal-Mediterran; jistieden 

lill-Kummissjoni torganizza skambji effettivi ta' informazzjoni mal-pajjiżi terzi fil-

Mediterran dwar l-attivitajiet ta' flotot ta' pajjiżi terzi li joperaw fil-Mediterran; 

40. Jitlob li jiġi stabbilit pjan reġjonali, taħt il-patronaġġ tal-GFCM, bil-għan li jiġi żgurat li 

jintlaħqu kundizzjonijiet ugwali għall-bastimenti kollha tas-sajd fiż-żona tal-Mediterran 

u li jiġi żgurat bilanċ ġust bejn ir-riżorsi tas-sajd u l-kapaċità tal-flotta tal-pajjiżi kollha 

fix-xatt tal-Mediterran; jitlob, barra minn hekk, l-istabbiliment ta' ċentru reġjonali dwar 

is-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti (VMS) u operazzjonijiet ta' spezzjoni konġunti; 
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41. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tissospendi l-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi li ma 

jiħdux il-miżuri meħtieġa biex jimpedixxu, jiskoraġġixxu u jeradikaw is-sajd IUU li 

huma mitluba minnhom mil-liġi internazzjonali bħala stati tal-bandiera, tal-port, kostali 

jew ta' kummerċjalizzazzjoni; 

42. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jappoġġjaw, jagħtu l-assistenza 

kollha possibbli u jaħdmu flimkien mal-pajjiżi terzi biex jiġġieldu b'mod aħjar kontra l-

IUU fil-Mediterran kollu; 

43. Iħeġġeġ lill-istati max-xatt biex jikkooperaw sabiex jistabbilixxu żoni tas-sajd ristretti u 

żoni protetti tal-baħar inkluż fl-ibħra internazzjonali; 

44. Jenfasizza l-bżonn li jiġi stabbilit sett ta' regoli bażi għall-ġestjoni tas-sajd rikreattiv tul 

il-Mediterran kollu; 

Aspetti soċjoekonomiċi 

45. Jenfasizza li 250 000 ruħ huma impjegati direttament fuq il-vapuri u li n-numru ta' 

persuni dipendenti fuq l-industrija tas-sajd għall-għajxien tagħhom huwa 

esponenzjalment ogħla jekk wieħed iqis il-familji li jgħixu bis-saħħa tas-sajd reġjonali u 

li huma impjegati fl-industriji sekondarji, bħall-ipproċessar u l-manutenzjoni tal-

bastimenti u t-turiżmu, inkluż turiżmu marbut mas-sajd rikreattiv; jinnota li 60 % tal-

impjiegi involuti fis-sajd jinsabu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw tan-Nofsinhar u tal-Lvant 

tal-Mediterran, fatt li jindika kemm hu importanti s-sajd fuq skala żgħira (artiġjanali u 

tradizzjonali) u dak rikreattiv fl-iżvilupp sostenibbli ta' dawk ir-reġjuni u, b'mod 

partikolari, tal-komunitajiet l-aktar vulnerabbli tal-kosta;  

46. Iqis li huwa essenzjali li jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sajjieda, billi wieħed 

jibda mir-remunerazzjoni diċenti u l-kompetizzjoni ġusta, filwaqt li tingħata attenzjoni 

speċjali għar-rata għolja ta' inċidenti tal-industrija u r-riskju għoli ta' mard 

okkupazzjonali; jissuġġerixxi li l-Istati Membri jistabbilixxu strumenti ta' appoġġ tad-

dħul, b'rispett dovut għal-liġijiet u d-drawwiet ta' kull Stat Membru; jirrakkomanda fl-

aħħar li l-Istati Membri jwaqqfu fond ta' kumpens għal paga stabbli sabiex ikopri l-

perjodi mingħajr sajd, li jistgħu jkunu minħabba kundizzjonijiet ħżiena tat-temp li 

jagħmlu s-sajd impossibbli, staġuni magħluqa għas-sajd (perjodi ta' mistrieħ bijoloġiku) 

sabiex jissalvagwardjaw iċ-ċiklu tal-ħajja tal-ispeċijiet sfruttati, diżastri ambjentali jew 

avvenimenti li jinvolvu tniġġis ambjentali fit-tul jew kontaminazzjoni permezz ta' 

bijotossini marini; 

47. Jinnota li l-industrija tas-sajd tal-UE issa ilha għaddejja minn perjodu diffiċli għal bosta 

snin minħabba spejjeż tal-produzzjoni ogħla, tnaqqis fl-istokkijiet tal-ħut, qabdiet 

imnaqqsa u tnaqqis kostanti fid-dħul; 

48. Jinnota li s-sitwazzjoni soċjoekonomika fis-settur marret lura minħabba raġunijiet 

differenti, inkluż it-tnaqqis fl-istokkijiet tal-ħut, it-tnaqqis fil-valur tal-ħut mal-ewwel 

bejgħ (li ma kienx rifless fil-prezz tal-bejgħ bl-imnut, minħabba d-distribuzzjoni mhux 

ġusta tal-valur miżjud tul il-katina tal-valur tas-settur mill-biċċa l-kbira tal-intermedjarji 

u, f'xi reġjuni, minħabba l-monopolji fuq id-distribuzzjoni), u ż-żieda fl-ispejjeż tal-

fjuwil; jinnota li dawn id-diffikultajiet ikkontribwew għaż-żieda fl-isforz tas-sajd, li 

huwa ta' tħassib partikolari fil-każ tas-sajd fuq skala żgħira u jistgħu tabilħaqq 
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jipperikolaw il-futur ta' dan l-għajxien tradizzjonali u l-għajxien tal-komunitajiet lokali 

li jiddependu ħafna mis-sajd; 

49. Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati inizjattivi li jistgħu jħallu impatt pożittiv fuq l-

impjiegi u li jkunu kompatibbli mat-tnaqqis tal-isforz tas-sajd, bħat-turiżmu tas-sajd jew 

l-attivitajiet ta' riċerka; 

50. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-aċċess għal kundizzjonijiet tax-

xogħol diċenti u protezzjoni soċjali adegwata għall-ħaddiema kollha fis-settur tas-sajd, 

irrispettivament mid-daqs u t-tip tal-impriża li timpjegahom, il-post tax-xogħol jew il-

kuntratt sottostanti, anki billi jużaw il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli 

ffirmati fir-reġjun biex jiġġieldu d-dumping soċjali u jtejbu l-aċċess għas-swieq u l-

finanzi, il-kooperazzjoni mal-amministrazzjonijiet u l-istituzzjonijiet pubbliċi u d-

diversifikazzjoni tal-mezzi tal-għajxien; jenfasizza l-importanza ta' spezzjonijiet u 

kontrolli effikaċi tax-xogħol; 

51. Jissottolinja l-ħtieġa li jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sajjieda minħabba r-rata 

għolja ta' inċidenti fis-settur, kif ukoll ir-riskju sproporzjonalment għoli ta' mard 

okkupazzjonali, kemm fiżiku kif ukoll mentali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat bilanċ 

xieraq bejn ix-xogħol u l-ħajja għas-sajjieda; jenfasizza l-importanza li jkunu pprovduti 

faċilitajiet sanitarji xierqa, kemm abbord il-bastimenti tas-sajd kif ukoll fuq l-art, u 

wkoll akkomodazzjoni diċenti u opportunitajiet għal attivitajiet rikreattivi; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġi żgurat li l-portijiet u l-kanali interni jinżammu joperaw b'mod sikur u 

navigabbli; 

52. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ggarantit li kull ħuta u prodott tas-sajd impurtati fl-UE 

jissodisfaw il-kundizzjonijiet li jikkonformaw mal-istandards internazzjonali ambjentali, 

tax-xogħol u tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jiżguraw kompetizzjoni u sostenibbiltà ġusti fis-settur tas-sajd sabiex jiġu 

salvagwardjati l-impjiegi u t-tkabbir; jenfasizza li dan huwa essenzjali mhux biss fir-

rigward tal-kompetizzjoni fl-Unjoni, iżda wkoll u b'mod partikolari fir-rigward tal-

kompetituri bbażati f'pajjiżi terzi; 

53. Jemmen li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu l-użu sħiħ mill-

fondi permezz tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) u l-

Istrument Ewropew ta' Viċinat; huwa tal-fehma li l-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel l-

aħjar li tista' biex tassisti kemm lill-Istati Membri kif ukoll lill-Istati mhux tal-UE fl-użu 

tal-fondi kollha disponibbli bl-aktar mod effiċjenti, b'mod partikolari fir-rigward ta' dan 

li ġej: 

- titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sikurezza abbord; 

- tisħiħ tal-qagħda tax-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali u appoġġ tal-emerġenza u l-iżvilupp ta' 

attivitajiet ekonomiċi ġodda fis-settur permezz ta' reklutaġġ, edukazzjoni u taħriġ 

multidixxiplinarju taż-żgħażagħ; 

- tisħiħ tar-rwol tan-nisa fis-sajd u fis-setturi ta' produzzjoni marbuta direttament miegħu, 

filwaqt li jitqies li dawn jammontaw għal 12 % tal-forza tax-xogħol globali tal-industrija; 

54. Jirrimarka li l-FEMS irid jgħin lill-industrija tas-sajd fuq skala żgħira biex iġedded l-
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irkaptu tagħha sabiex, b'mod partikolari, tissodisfa r-restrizzjonijiet severi marbuta mal-

obbligu ta' ħatt l-art; 

55. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ it-twaqqif u l-attivitajiet ta' Gruppi ta' Azzjoni 

tas-Sajd Lokali (FLAGs) li jippromwovu mudell ta' sajd sostenibbli; 

56. Hu jqis essenzjali l-promozzjoni, it-tisħiħ u l-inċentivazzjoni tal-kooperazzjoni fost is-

sajjieda, b'mod partikolari s-sajjieda ż-żgħar, tal-istess żona jew reġjun, sabiex 

jindirizzaw flimkien l-ippjanar u l-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd lokali, bl-għan ta' 

reġjonalizzazzjoni effettiva u prattika, bi qbil mal-miri tal-PKS, iqis li l-

frammentazzjoni u d-differenzjazzjoni enormi tax-xogħlijiet, il-miri, il-karatteristiċi 

tekniċi u tal-ekwipaġġ użat huma fattur partikolari għas-sajd fil-Mediterran, u li approċċ 

trażversali u uniformi, għalhekk, ma jkunx jirrispetta dawn l-ispeċifiċitajiet lokali; 

57. Josserva li, minkejja t-titjib riċenti, in-numru tal-istokkijiet mingħajr valutazzjoni 

affidabbli tal-qagħda tagħhom għadu għoli, u li l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u 

Ekonomiku għas-Sajd (STECF) jilmenta li qegħdin naffaċċjaw ukoll tnaqqis fl-istess 

valutazzjonijiet, minn 44 fl-2012 għal 15 biss fl-2014; jisħaq fuq l-importanza li jiġi 

żgurat ġbir rapidu u xieraq ta' data u li tissaħħaħ u tiġi appoġġjata żieda fin-numru ta' 

studji u speċji koperti mid-data, b'hekk jiżdied l-għarfien dwar l-istokkijiet, l-impatt tas-

sajd rikreattiv u fatturi esterni bħat-tniġġis sabiex tinkiseb ġestjoni sostenibbli tal-

istokkijiet; 

58. Iqis li l-ġestjoni korretta u sostenibbli tar-riżorsi hija kontinġenti fuq il-kwantità u l-użu 

xjentifiku tad-data miġbura fuq fatturi, bħal pereżempju l-kapaċità tas-sajd, l-attivitajiet 

tas-sajd imwettqa u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tagħhom, u l-istat bijoloġiku tal-

istokk sfruttat; 

59. Jinnota li 40 % tal-ħut li jinħatt l-art fiż-żona koperta mill-GFCM ġej minn stokkijiet li 

għalihom teżisti valutazzjoni xjentifika pprovduta lill-Kummissjoni, u li l-perċentwal 

huwa anqas f'dak li jirrigwarda stokkijiet koperti minn pjan ta' ġestjoni; jiġbed l-

attenzjoni għall-ħtieġa li jittejjeb l-iskop tal-valutazzjonijiet xjentifiċi dwar il-qagħda 

tal-istokkijiet u li jiżdied il-perċentwal tal-ħatt l-art li jkun ġej minn tipi ta' sajd 

irregolati minn pjanijiet ta' ġestjoni pluriennali; 

60. Iqis li l-valutazzjonijiet tal-isforz tas-sajd fis-sajd rikreattiv u l-ġbir ta' data dwar il-

qabdiet f'kull baċin tal-baħar u fil-Mediterran huma importanti;  

61. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċi integrati li jieħdu inkunsiderazzjoni fl-istess waqt l-

eteroġeneità tal-ambjent tal-baħar, il-kumplessità tal-ispeċijiet (kemm dawk sfruttati u 

dawk li mhumiex) fil-baħar, il-karatteristiċi differenti u l-imġiba tal-attivitajiet tas-sajd, 

il-fenomenu tat-tnaqqis fil-valur tal-ħut mal-ewwel bejgħ u, f'xi reġjuni, il-monopolji 

fuq id-distribuzzjoni, kif ukoll il-fatturi l-oħrajn kollha li jkollhom effett fuq is-saħħa 

tal-istokkijiet tal-ħut; 

62. Jirrikonoxxi li d-data disponibbli biex jitkejlu l-firxa u l-impatt tal-attività tas-sajd fuq 

skala żgħira hija ftit u tista' wkoll tvarja minn pajjiż għal ieħor; josserva li, minħabba 

dan in-nuqqas ta' data, is-sajd mhux industrijali għandu t-tendenza li jiġi sottovalutat; 

63. Jenfasizza li fehim aħjar tal-impatt ekonomiku u soċjali tat-tipi differenti ta' sajd, 
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speċjalment dak fuq skala żgħira u dak rikreattiv, jgħin fid-determinazzjoni tal-aħjar 

miżuri ta' ġestjoni; 

64. Jappoġġja bil-qawwa l-proposta tal-GFCM li jinħoloq katalogu tal-attività tas-sajd, u li 

dan ikun jinkludi informazzjoni dwar l-irkaptu u l-operazzjonijiet tas-sajd, deskrizzjoni 

taż-żoni tas-sajd kif ukoll l-ispeċijiet fil-mira u l-qabdiet inċidentali, li minnha tinkiseb 

deskrizzjoni sħiħa tal-attivitajiet tas-sajd fiż-żona u tal-interazzjonijiet ma' setturi oħrajn 

bħas-sajd rikreattiv; 

65. Iqis li jenħtieġ li jiġu applikati regoli ġodda għas-sajd rikreattiv u li jenħtieġ li jitfassal 

ukoll katalogu ta' attivitajiet ta' sajd rikreattiv, li jinkludi informazzjoni dwar l-irkaptu u 

l-operazzjonijiet tas-sajd, deskrizzjoni taż-żoni tas-sajd, l-ispeċijiet fil-mira u l-qabdiet 

aċċessorji; 

66. Jappella lill-Kummissjoni biex tippromwovi kooperazzjoni xjentifika qawwija u biex 

taħdem fuq it-titjib tal-ġbir tad-data għall-istokkijiet l-aktar importanti, tqassar il-ħin 

bejn il-ġbir u l-valutazzjoni finali, u titlob valutazzjonijiet tal-istokkijiet il-ġodda mill-

STECF; jiddeplora b'mod qawwi l-fatt li, fil-Mediterran, il-parti l-kbira tal-ħatt l-art ġej 

minn speċijiet li dwarhom hemm disponibbli verament ftit data ("data deficient 

fisheries"); 

67. Jenfasizza l-ħtieġa qawwija u kruċjali li tiżdied il-kondiviżjoni tad-data u li jingħeleb 

in-nuqqas ta' aċċessibbiltà u t-tixrid tagħha, permezz tal-iżvilupp ta' database komuni 

b'data dwar is-sajd komprensiva u affidabbli u permezz tal-istabbiliment ta' netwerk ta' 

esperti u istituzzjonijiet ta' riċerka li jkopru oqsma differenti tax-xjenza tas-sajd; din id-

database jenħtieġ li tiġi ffinanzjata mill-UE u jenħtieġ li jkun fiha d-data kollha dwar is-

sajd u l-attivitajiet tas-sajd minn subżona ġeografika, inkluża d-data dwar is-sajd 

rikreattiv, sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ tad-data ta' kwalità, indipendenti u 

komprensiva u b'hekk jitjiebu l-valutazzjonijiet tal-istokkijiet; 

68. Jinnota li l-impatt, il-karatteristiċi u l-iskala tas-sajd IUU mhumiex attwalment 

ivvalutati b'mod suffiċjenti, li l-valutazzjoni tagħhom tista' tvarja minn pajjiż għal ieħor 

fil-baċin tal-Mediterran u li dawn il-pajjiżi, għalhekk, mhumiex rappreżentati 

korrettament fl-informazzjoni dwar l-istat attwali tas-sajd u dwar ix-xejriet tul iż-żmien; 

jenfasizza li dawn il-pajjiżi għandhom jiġu kkunsidrati b'mod xieraq fl-iżvilupp ta' 

valutazzjonijiet xjentifiċi għall-finijiet tal-ġestjoni tas-sajd; 

69. Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw il-frodi li tikkonċerna l-ikel ġej mill-baħar 

permezz tat-tikkettar u t-traċċabbiltà tal-prodotti u jżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu 

s-sajd illegali; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' informazzjoni disponibbli dwar is-

sitwazzjoni tal-maġġoranza tal-istokkijiet ("stokkijiet li dwarhom ftit hemm data") u l-

fatt li madwar 50 % tal-qabdiet mhumiex iddikjarati uffiċjalment filwaqt li 80 % tal-

qabdiet li jinħattu l-art jiġu minn stokkijiet "li dwarhom ftit hemm data"; 

70. Jistieden lill-Istati Membri biex jirratifikaw u jimplimentaw b'mod sħiħ il-

konvenzjonijiet tal-ILO rilevanti kollha għall-ħaddiema fis-setturi tas-sajd, sabiex jiġu 

żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin, u biex jissaħħu l-istituzzjonijiet ta' negozjar 

kollettiv sabiex il-ħaddiema tal-baħar, inklużi dawk li jaħdmu għal rashom, 

jibbenefikaw mid-drittijiet tax-xogħol tagħhom; 
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71. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ u tappoġġja l-investimenti fid-diversifikazzjoni 

u l-innovazzjoni fis-settur tas-sajd permezz tal-iżvilupp ta' attivitajiet komplementari; 

Għarfien 

72. Hu jenfasizza li jistgħu jinkisbu riżultati effettivi u twettiq sħiħ b'livell għoli ta' 

responsabbiltà u għarfien fost l-operaturi tas-settur, permezz tat-tisħiħ u l-edukazzjoni 

tas-sajjieda kollha (professjonali u sportivi) u l-involviment tagħhom fil-proċess tat-

teħid ta' deċiżjonijiet, waqt li jiżdiedu l-azzjonijiet għat-tixrid ta' prattiki tajbin; 

73. Jemmen li huwa importanti li tiġi rrakkomandata l-provvista obbligatorja ta' 

informazzjoni xierqa għall-konsumatur li tagħti dettalji dwar l-oriġini eżatta tal-prodotti 

u l-metodu u d-data tal-qabda; iqis li jeħtieġ li nanalizzaw u nivvalutaw jekk il-miżuri 

pprovduti fl-OKS il-ġdida rnexxielhomx itejbu l-informazzjoni għall-konsumatur; 

74. Iqis li huwa importanti, barra minn hekk, li titqajjem kuxjenza fost il-konsumaturi u jiġu 

edukati biex jikkunsmaw il-ħut b'mod responsabbli, billi jagħtu preferenza lill-ispeċijiet 

lokali, maqbuda b'tekniki sostenibbli, u li possibbilment ikunu ġejjin minn stokkijiet 

mhux sfruttati żżejjed u mhux mibjugħa b'mod wiesa'; iqis li huwa neċessarju, għal dan 

il-għan, li titħeġġeġ sistema ta' traċċabbiltà u tikkettar effettiva u affidabbli, 

f'kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti sabiex, fost l-oħrajn, jiġu infurmati l-

konsumaturi u tiġi miġġielda l-frodi tal-ikel; 

75. Jemmen li jrid jinħoloq bilanċ bejn il-kompetizzjoni ġusta, il-ħtiġijiet tal-konsumaturi, 

is-sostenibbiltà tas-settur tas-sajd u ż-żamma tal-impjiegi; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 

komprensiv u rieda politika qawwija mill-pajjiżi kollha Mediterranji sabiex jiffaċċjaw l-

isfidi u jtejbu s-sitwazzjoni fil-Baħar Mediterran; 

76. Jilqa' l-kampanja MEDFISH4EVER imnedija mill-Kummissjoni bil-għan li tiżdied is-

sensibilizzazzjoni tal-pubbliku tas-sitwazzjoni fil-Baħar Mediterran; 

77. Huwa tal-fehma li l-iskejjel, l-isptarijiet u faċilitajiet pubbliċi oħrajn jenħtieġ li jiġu 

forniti b'ħut minn sajd lokali; 

78. Jenfasizza li, fid-dawl ta' dan ix-xenarju l-ġdid u ta' dawn il-fatturi ġodda kollha 

marbutin ma' xulxin fil-Mediterran, ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 irid jiġi rivedut 

għall-Mediterran biex ikun adattat għas-sitwazzjoni attwali; 

79. Jirrimarka li r-Regolament (KE) Nru 1967/2006 irid jiġi rivedut, b'mod partikolari l-

parti li tirreferi għall-projbizzjoni tal-użu ta' ċertu rkaptu tradizzjonali (eż. il-

projbizzjoni tal-użu ta' għeżula barra mill-kategorija ta' sajd kummerċjali) u d-

dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-karatteristiċi speċifiċi tal-irkaptu, bħall-

għoli u d-daqs tal-malja tax-xbieki tas-sajd u l-fond u d-distanza mill-kosta fejn jista' 

jintuża l-irkaptu; 

o 

o o 

80. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Bis-17 000 speċi differenti tal-baħar, il-Baħar Mediterran hu wieħed mill-oqsma tad-dinja li 

għandu l-akbar bijodiversità, u madankollu l-istokkijiet tal-ħut tiegħu ġew mistada żżejjed 

globalment għal livell li huwa darbtejn jew tliet darbiet il-livell tar-rendiment massimu 

sostenibbli. Ninsabu f'riskju li nibdlu l-Baħar Mediterran f'deżert.  

Mhuwiex biss is-sajd eċċessiv li qed jhedded il-Baħar Mediterran. Livelli eċċessivament 

għoljin ta' nutrijenti u fertilizzanti, tniġġis, u tibdil fil-kosta u l-ħabitat kollha joħolqu theddid 

serju, filwaqt li t-traffiku marittimu u t-tħaffir għaż-żejt u l-gass huma fatturi ta' riskju 

ulterjuri. Barra minn hekk, il-Baħar Mediterran huwa sensittiv ħafna għat-tibdil fil-klima. 

Jeħtieġ li jkun protett.  

Dawn huma xi wħud mill-punti ewlenin tar-rapport:  

– ġestjoni fuq tul ta' żmien twil tar-riżorsi li toffri sostenibbiltà akbar, grazzi wkoll għal użu 

ta' rkaptu aktar selettiv; 

– kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li joperaw fil-Baħar Mediterran; 

– perjodi ta' rkupru bijoloġiku bbażati fuq il-karatteristiċi bijoloġiċi tal-ispeċijiet differenti; 

– għeluq ta' ċerti żoni għan-nurseries jew għar-ripopolament tal-istokk mistad iżżejjed; 

– aċċess preferenzjali għar-riżorsi għall-flotot fuq skala żgħira (artiġjanali); 

– kontroll akbar fuq l-attivitajiet tas-sajd illegali, flimkien ma' miżuri speċjali għal dawk li 

jiksru r-regoli u li jistadu mingħajr liċenzja; 

– l-introduzzjoni possibbli ta' kwoti fuq ċerti speċijiet li qed jiġu sfruttati żżejjed; 

– konformità ma' daqs minimu u definizzjoni tad-daqs ibbażati fuq kriterji xjentifiċi; 

– kontroll akbar tal-katina ta' provvista sas-suq tal-ħut, inkluża informazzjoni aktar eżawrjenti 

għall-konsumatur; 

– involviment akbar tal-organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali fil-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet f'konformità mar-reġjonalizzazzjoni msemmija fil-Politika Komuni tas-Sajd.  

B'mod ġenerali, ir-rapport ta' inizjattiva jfittex li jilħaq dawn l-għanijiet: 

– ġestjoni fuq tul ta' żmien twil tar-riżorsi li joffru sostenibbiltà akbar, grazzi wkoll għal użu 

ta' rkaptu aktar selettiv; 

– kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li joperaw fil-Baħar Mediterran; 

– perjodi ta' rkupru bijoloġiku; 

– għeluq ta' ċerti żoni għan-nurseries jew għar-ripopolament tal-istokk mistad iżżejjed; 

– aċċess preferenzjali għar-riżorsi għall-flotot fuq skala żgħira (artiġjanali); 

– kontroll akbar fuq l-attivitajiet tas-sajd illegali, flimkien ma' miżuri speċjali għal dawk li 

jiksru r-regoli u li jistadu mingħajr liċenzja; 

– l-introduzzjoni ta' kwoti fuq ċerti speċijiet li qed jiġu sfruttati żżejjed; 

– konformità ma' daqs minimu; 

– kontroll akbar tal-katina ta' provvista sas-suq tal-ħut, inkluża informazzjoni aktar eżawrjenti 

għall-konsumatur; 

– involviment akbar tal-GFCM u tal-organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali fil-proċess tat-teħid 

ta' deċiżjonijiet f'konformità mar-reġjonalizzazzjoni msemmija fil-Politika Komuni tas-Sajd 

(PKS). 

9.12.2016 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI 

għall-Kumitat għas-Sajd 

 dwar l-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-

Mediterran  

(2016/2079(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni:  João Pimenta Lopes  

 

 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

A. billi hemm 19-il pajjiż li għandhom xtut fuq il-Mediterran, liema pajjiżi għandhom 

responsabbiltajiet legali u amministrattivi f'din iż-żona ġeografika; billi s-sajd fil-Baħar 

Mediterran huwa ferm divers u, filwaqt li jinkludi xi sajd industrijali, jikkonsisti l-aktar 

f'sajd artiġjanali ġenwin, li xi drabi jkollu l-għan sempliċi li jgħajjex lill-familji, u għandu 

karatteristiċi tekniċi u livelli ta' selettività differenti, li jagħmilha diffiċli li jiġu applikati 

metodi klassiċi jew tradizzjonali tal-valutazzjoni u l-ġestjoni tas-sajd; 

B. billi l-bijodiversità rikka tal-baħar fil-Mediterran (≈ 10 000 – 12 000 speċi) tinsab taħt 

theddida serja minn fenomeni marbuta mat-tibdil fil-klima, it-tniġġis tal-baħar u fuq 

kollox mis-sajd eċċessiv; billi hemm tnaqqis ġenerali qawwi fl-istokkijiet tal-ħut fil-

Mediterran (aktar minn 90 % tal-istokkijiet qed isofru minn sajd eċċessiv), u hemm xi 

stokkijiet li tant naqsu li jinsabu f'riskju ta' kollass; 

C. billi s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran tiddependi qabel xejn 

fuq livell sostenibbli ta' stokkijiet tal-ħut; 

1. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-sajd fuq skala żgħira huwa fattur ekonomiku u soċjali 

essenzjali fil-Mediterran u jirrappreżenta 80 % tal-flotta tas-sajd u 60 % tal-impjiegi f'dan 

is-settur; jirrimarka l-importanza tas-sajd mhux industrijali fuq skala żgħira għas-

sostenibbiltà tal-istokkijiet tal-ħut kondiviżi bejn pajjiżi differenti, għall-konservazzjoni 

bijoloġika u ambjentali tal-ispeċijiet, għall-użu sostenibbli tal-bijodiversità tal-baħar u l-

iżvilupp soċjoekonomiku tal-komunitajiet tas-sajd, b'mod partikolari l-komunitajiet rurali; 

jenfasizza li l-identità, il-wirt kulturali, it-tradizzjonijiet u l-valuri ta' bosta komunitajiet 

lokali kkonċernati huma fil-biċċa l-kbira bbażati fuq attivitajiet fis-settur tas-sajd; 

2. Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw il-frodi li tikkonċerna l-ikel ġej mill-baħar permezz 

tat-tikkettar u t-traċċabilità tal-prodotti u jżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu s-sajd 
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illegali; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' informazzjoni disponibbli dwar is-sitwazzjoni tal-

maġġoranza tal-istokkijiet ("stokkijiet li dwarhom ftit hemm data") u l-fatt li madwar 

50 % tal-qabdiet mhumiex iddikjarati uffiċjalment filwaqt li 80 % tal-qabdiet li jinħattu l-

art jiġu minn stokkijiet "li dwarhom ftit hemm data"; 

3. Jinnota li s-sitwazzjoni soċjoekonomika fis-settur marret lura minħabba raġunijiet 

differenti, inkluż it-tnaqqis fl-istokkijiet tal-ħut, it-tnaqqis fil-valur tal-ħut mal-ewwel 

bejgħ (li ma kienx rifless fil-prezz tal-bejgħ bl-imnut, minħabba d-distribuzzjoni mhux 

ġusta tal-valur miżjud tul il-katina tal-valur tas-settur mill-biċċa l-kbira tal-intermedjarji u, 

f'xi reġjuni, minħabba l-monopolji fuq id-distribuzzjoni), u ż-żieda fl-ispejjeż tal-fjuwil; 

jinnota li dawn id-diffikultajiet ikkontribwew għaż-żieda fl-isforz tas-sajd, li huwa ta' 

tħassib partikolari fil-każ tas-sajd fuq skala żgħira u jistgħu tabilħaqq jipperikolaw il-futur 

ta' dan l-għajxien tradizzjonali u l-għajxien tal-komunitajiet lokali li jiddependu ħafna 

mis-sajd; 

4. Jemmen li għandu jinħoloq bilanċ bejn il-kompetizzjoni ġusta, il-ħtiġijiet tal-konsumaturi, 

is-sostenibbiltà tas-settur tas-sajd u ż-żamma tal-impjiegi; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 

komprensiv u rieda politika qawwija mill-pajjiżi kollha Mediterranji sabiex jiffaċċjaw l-

isfidi u jtejbu s-sitwazzjoni fil-Baħar Mediterran; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' regoli koerenti fuq is-sajd bħala sport sabiex tkun protetta l-

ekosistema tal-baħar; jissottolinja li s-sajd rikreattiv irid jirrispetta l-istess perjodi ta' sajd 

magħluq li japplikaw għas-sajd professjonali; 

6. Isostni li fil-qasam tas-sajd, it-tfassil tal-politika għandu jkun tali li jippermetti lis-sajjieda 

u lill-assoċjazzjonijiet tagħhom u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, it-trade unions, il-

Gruppi ta' Azzjoni tal-Kosta u l-komunitajiet lokali jkunu involuti fil-proċessi tat-teħid 

tad-deċiżjonijiet, u jagħmlu parti integrali minnu, skont il-prinċipju tar-reġjonalizzazzjoni 

tal-PKS, u jkun jinkludu pajjiżi terzi fuq ix-xtut tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-Mediterran; 

jenfasizza li huwa biss billi jinħolqu kundizzjonijiet ġusti, bilanċjati u ekwi għall-pajjiżi 

kollha involuti u għall-operaturi kollha tas-sajd fil-Mediterran li jkun possibbli li jiġu 

żgurati riżorsi tas-sajd b'saħħithom u sajd sostenibbli u ta' qligħ, u għalhekk li jinżammu l-

livelli attwali ta' impjiegi u idealment jinħolqu aktar impjiegi fis-settur tas-sajd; jenfasizza 

r-rwol importanti ta' sħab soċjali b'saħħithom u indipendenti fis-settur tas-sajd, kif ukoll ta' 

djalogu soċjali istituzzjonalizzat u l-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-kwistjonijiet tal-

kumpaniji; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-ġestjoni, il-koordinazzjoni u l-bini 

ta' kapaċità, u jippromwovu l-għoti ta' informazzjoni u l-appoġġ tekniku u jagħmluhom 

disponibbli aktar faċilment għall-organizzazzjonijiet tas-sajjieda u tal-produtturi li 

japplikaw għall-finanzjament tal-FEMS (jew fondi oħra tal-UE), li għandu jissodisfa l-

ħtiġijiet speċifiċi loġistiċi, ta' riżorsi umani u finanzjarji tas-settur tas-sajd, permezz tal-

miżuri li ġejjin: 

 – li jiġi promoss it-tiġdid u l-modernizzazzjoni tal-flotta tas-sajd bil-ħsieb li jitjiebu l-

kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sikurezza, li jitnaqqas l-isforz tas-sajd filwaqt li jitjiebu 

l-qabdiet b'mod sostenibbli billi jintuża rkaptu anqas invażiv u aktar selettiv u 

jitnaqqas il-qbid aċċessorju u r-rimi, li jiġu ottimizzati l-proċessi tal-katina tal-

provvista, tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, jittejbu s-sistemi ta' traċċabilità u 

tittejjeb u tiġi ggarantita l-preżenza abbord ta' tagħmir ta' sikurezza attiva u passiva, 
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bħalma huma s-sistemi ta' lokalizzaturi personali fil-ġkieket tas-salvataġġ u l-EPIRBs, 

fost oħrajn meqjusa bħala xierqa skont il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri, u li jiġi 

żgurat li jingħata taħriġ xieraq fir-rigward tas-sigurtà abbord u l-użu tat-tagħmir 

korrispondenti; 

 – li jiġu promossi r-reklutaġġ, l-edukazzjoni u t-taħriġ multidixxiplinari taż-żgħażagħ, 

biex b'hekk jittejjeb l-istatus tax-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali u jiġi appoġġjat il-

ħolqien u l-iżvilupp ta' attivitajiet ekonomiċi ġodda fis-settur, u li jiġu żviluppati 

perspettivi ta' ħidma fir-reġjun fl-oqsma tal-impjiegi li jipprovdu introjtu futur diċenti, 

sabiex jiġu żgurati s-sostenibbiltà u l-koeżjoni territorjali; jenfasizza l-ħtieġa ta' 

forniment adegwat ta' taħriġ għas-sajjieda, kif ukoll informazzjoni dwaru, mill-

awtoritajiet kompetenti f'dan ir-rigward (inkluża l-adozzjoni tal-aħjar prattika u ta' 

sensibilizzazzjoni ambjentali); 

 – li dawk li jaħdmu fis-settur tas-sajd u fl-industriji tal-prodotti tas-sajd jiġu mħeġġa 

jingħaqdu u jorganizzaw lilhom infushom, pereżempju permezz ta' trade unions, 

organizzazzjonijiet komunitarji, kooperattivi u/jew organizzazzjonijiet rappreżentattivi 

tas-sajjieda u tas-sidien tal-bastimenti tas-sajd, jew li titwettaq valutazzjoni konġunta 

tal-prospetti futuri u jiġu żviluppati soluzzjonijiet biex jiġi ggarantit dħul futur diċenti, 

kemm fis-sajd kif ukoll f'setturi oħra; 

 – li jiġi enfasizzat ir-rwol li għandhom in-nisa fis-sajd u f'setturi ta' produzzjoni relatati 

sabiex tiżdied il-viżibbiltà tagħhom – filwaqt li jitqies li n-nisa jirrappreżentaw 12 % 

tal-forza tax-xogħol fis-settur – u tiġi promossa l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; 

8. Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati inizjattivi li jistgħu jħallu impatt pożittiv fuq l-

impjiegi u li jkunu kompatibbli mat-tnaqqis tal-isforz tas-sajd, bħat-turiżmu tas-sajd jew l-

attivitajiet ta' riċerka; 

9. Jissuġġerixxi li l-Istati Membri jistabbilixxu paga minima jew appoġġ għad-dħul 

kumparabbli li jagħmlu possibbli introjtu għall-għajxien għas-sajjieda permezz tal-

leġiżlazzjoni jew tan-negozjar kollettiv, bir-rispett dovut għal-liġijiet u l-prattiki tagħhom; 

jirrakkomanda li l-Istati Membri jwaqqfu fond ta' kumpens għal paga stabbli sabiex ikopri 

l-perjodi mingħajr sajd, li jistgħu jkunu minħabba kundizzjonijiet ħżiena tat-temp li 

jagħmlu s-sajd impossibbli, staġuni magħluqa għas-sajd (perjodi ta' mistrieħ bijoloġiku) li 

jservu biex jissalvagwardjaw iċ-ċiklu tal-ħajja tal-ispeċijiet sfruttati, diżastri ambjentali 

jew avvenimenti li jinvolvu tniġġis ambjentali fit-tul jew kontaminazzjoni permezz ta' 

bijotossini marini, u li dawn il-perjodi jgħoddu bħala żmien ta' xogħol għall-finijiet tal-

pensjoni tal-irtirar u tad-drittijiet oħrajn tas-sigurtà soċjali; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi promoss in-negozjar kollettiv, u jinkoraġġixxi lis-sħab soċjali fis-

settur tas-sajd jinnegozjaw ftehimiet kollettivi, f'konformità mal-liġijiet u l-prattiki 

nazzjonali, peress li huma strument effettiv għas-salvagwardja tal-istandards soċjali u tax-

xogħol u sabiex jiżguraw rimunerazzjoni diċenti għall-ħaddiema kollha u kompetizzjoni 

ġusta fis-settur; jenfasizza l-bżonn li jitħarsu u jissaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema fis-settur 

tas-sajd, li f'xi Stati Membri qed jiġu partikolarment affettwati; 

11. Jistieden lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni tal-ILO 

Nru 188 dwar ix-Xogħol fis-Sajd li tiżgura li s-sajjieda jkollhom kundizzjonijiet diċenti 

abbord il-bastimenti tas-sajd, biex jirratifikawha; 
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12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-aċċess għal kundizzjonijiet tax-

xogħol diċenti u protezzjoni soċjali adegwata għall-ħaddiema kollha fis-settur tas-sajd, 

irrispettivament mid-daqs u t-tip tal-impriża li timpjegahom, il-post tax-xogħol jew il-

kuntratt sottostanti, anki billi jużaw il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli ffirmati 

fir-reġjun biex jiġġieldu d-dumping soċjali u jtejbu l-aċċess għas-swieq u l-finanzi, il-

kooperazzjoni mal-amministrazzjonijiet u l-istituzzjonijiet pubbliċi u d-diversifikazzjoni 

tal-mezzi tal-għajxien; jenfasizza l-importanza ta' spezzjonijiet u kontrolli effikaċi tax-

xogħol; 

13. Jissottolinja l-ħtieġa li jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sajjieda minħabba r-rata 

għolja ta' inċidenti fis-settur, kif ukoll ir-riskju sproporzjonalment għoli ta' mard 

okkupazzjonali, kemm fiżiku kif ukoll mentali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat bilanċ 

xieraq bejn ix-xogħol u l-ħajja għas-sajjieda; jenfasizza l-importanza li jkunu pprovduti 

faċilitajiet sanitarji xierqa, kemm abbord il-bastimenti tas-sajd kif ukoll fuq l-art, u wkoll 

akkomodazzjoni diċenti u opportunitajiet għal attivitajiet rikreattivi; jenfasizza l-ħtieġa li 

jiġi żgurat li l-portijiet u l-kanali interni jinżammu joperaw b'mod sikur u navigabbli; 

14. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tas-sajjieda biex isalvaw il-ħajjiet tar-rifuġjati nawfragi fil-

Mediterran; 

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ggarantit li kull ħuta u prodott tas-sajd impurtati fl-UE 

jissodisfaw il-kundizzjonijiet li jikkonformaw mal-istandards internazzjonali ambjentali, 

tax-xogħol u tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jiżguraw kompetizzjoni u sostenibbiltà ġusti fis-settur tas-sajd sabiex jiġu salvagwardjati 

l-impjiegi u t-tkabbir; jenfasizza li dan huwa essenzjali mhux biss fir-rigward tal-

kompetizzjoni fl-Unjoni, iżda wkoll u b'mod partikolari fir-rigward tal-kompetituri bbażati 

f'pajjiżi terzi; 

16. Jenfasizza li l-Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE u l-Marokk, kif ukoll kull ftehim ieħor mal-

Marokk jeħtiġilhom jirrispettaw id-drittijiet leġittimi tal-poplu tas-Saħara, f'konformità 

mar-riżoluzzjonijiet rilevanti tan-NU. 
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