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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 

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, 
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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, 

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, 
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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; 

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 
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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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