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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-

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

tiegħu: 

A. billi l-ibħra u l-oċeani fl-aħħar ġew rikonoxxuti bħala muturi b'saħħithom tal-ekonomija 

Ewropea u jirrappreżentaw potenzjal konsiderevoli ta' innovazzjoni, tkabbir u impjieg; 

billi dan il-potenzjal, madankollu, ma jistax joħroġ ħlief jekk jiġu ssodisfati ċerti 

kundizzjonijiet; 

B. billi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet hija li jkun hemm definizzjoni li tintegra l-

attivitajiet kollha tal-ekonomija blu u billi dawn għandhom jiġu analizzati b’mod integrat, 

sabiex tinħoloq ekosistema blu li tintegra lill-partijiet ikkonċernati kollha; 

C. billi ż-żoni kostali għandhom karatteristiċi speċifiċi li jagħmluhom differenti, li 

jiddeterminaw il-possibbiltajiet għall-iżvilupp tagħhom fit-terminu medju u fit-tul; 

D. billi huwa stmat li bħalissa n-numru ta’ molekuli fil-baħar huwa ħafna ogħla min-numru 

ta’ molekuli fuq l-art, u li dawn jirrappreżentaw novità potenzjali għar-riċerka fil-qasam 

tas-saħħa, il-kożmetiċi u l-bijoteknoloġija; 

E. billi l-Politika Marittima Integrata hija importanti bħala lieva għall-attivitajiet tal-

ekonomija blu, fuq kollox meta jkun meħtieġ li jiġu indirizzati b’mod integrat l-isfidi 

kollha li qed jiffaċċjaw l-ibħra Ewropej illum; 

F. billi r-reġjuni periferiċi u insulari huma spiss marittimi, u l-iżvilupp tal-ekonomija blu 

għandu sehem fil-bilanċ u l-ugwaljanza tat-territorji tal-UE; 

G. billi l-Gruppi għall-Iżvilupp tas-Sajd urew fil-PKS preċedenti li tkun għodda utli ħafna 

għall-ħolqien tal-impjiegi u l-ġid, il-koeżjoni soċjali u territorjali, filwaqt li jkunu dawk li 

jieħdu d-deċiżjonijiet u l-protagonisti fl-iżvilupp tagħhom stess; 

H. billi għandha tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni ultraperiferiċi, li n-natura insulari 

tagħhom hija intrinsikament marbuta mal-ekonomija blu, li huma żoni li l-bijotopu 

tagħhom huwa partikolarment għani u fejn il-klima speċifika tippermetti li jiġu previsti 

modi ġodda ta’ produzzjoni tal-enerġija tal-baħar; 

I. billi l-ippjanar marittimu spazjali u l-ġestjoni integrata taż-żoni kostali huma għodda 

indispensabbli ta' ġestjoni biex jiġu evitati l-kunflitti u jiġu ottimizzati l-interdipendenzi 

bejn id-diversi setturi u, f'dan ir-rigward, għandu jiġi deplorat l-abbandun fil-livell tal-

Unjoni tal-ICZM; 

J. billi, minkejja l-abbandun tal-ICZM fil-livell Komunitarju, huwa importanti li wieħed 

jikkunsidra l-interazzjonijiet tal-baħar mal-art, tiġi organizzata l-koeżistenza tal-attivitajiet 

marittimi kollha sabiex jiġu evitati l-kunflitti tal-użu, jiġu trattati l-interdipendenzi u tiġi 

żgurata l-konsultazzjoni u l-governanza tajba; 

K. billi l-interazzjonijiet tal-baħar mal-art jikkonċernaw b’mod partikolari t-tniġġis 
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marittimu, li ta’ spiss ikun ġej mill-art, kif ukoll il-konsegwenzi fuq l-art tal-attivitajiet 

marittimi, bħal pereżempju s-settur tal-ipproċessar tal-ħut, il-bini ta’ impjanti tal-enerġija, 

portijiet, dockyards u  strutturi ta’ taħriġ; 

L. billi l-ġbir, l-ipproċessar u t-tqassim tad-data jagħmlu parti mill-investiment fl-ekonomija 

blu u jirrappreżentaw kundizzjoni sine qua non biex jiżguraw il-vijabilità teknika, 

ekonomika u finanzjarja tagħhom; 

M. billi bħalissa huwa stmat li bejn 3 % u 5 % tal-PDG tal-UE jiġi mis-settur marittimu 

kumplessivament, li jimpjega madwar 5,6 miljun persuna u li jiġġenera EUR 495 biljun 

għall-ekonomija Ewropea; 

N. billi t-tkabbir f’dan is-settur għandu jseħħ b'konsistenza sħiħa mal-kunċett tal-iżvilupp 

sostenibbli u l-użu sostenibbli f'termini wesgħin, ambjentali, ekonomiku u soċjali, u dan 

jista’ jkun żgurat biss jekk l-għanijiet tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina 

jkunu implimentati b’mod strett sal-2020; 

O. billi l-iżvilupp sostenibbli tal-politiki marittimi ma għandux jirrepeti l-iżbalji li saru fuq l-

art; billi l-ibħra u l-oċeani huma ġid komuni li, bħala tali, għandhom jinżammu u bl-ebda 

mod ma għandhom jiġu privatizzati; billi, għalhekk, l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 

jippreservawhom mill-ispekulazzjoni tas-suq, mill-isfruttament żejjed u mill-attivitajiet li 

jistgħu jikkawżaw alterazzjonijiet li jkollhom impatt negattiv fuq il-ħajja, il-bijodiversità u 

l-klima; billi l-istudji tal-impatt ambjentali għandhom jitwettqu qabel it-tnedija ta' 

attivitajiet ġodda; 

P. billi l-iżvilupp sostenibbli tal-attivitajiet marittimi għandu jkollu wkoll komponent soċjali 

b’saħħtu, u li ż-żieda fid-drittijiet u s-sigurtà fuq ix-xogħol hija wkoll mutur għat-tkabbir 

ekonomiku; 

Q. billi objettiv politiku mhuwiex prijorità billi ma għandux baġit iddedikat; 

1. Jinsisti mal-Kummissjoni biex din tikkunsidra l-proposti tal-Parlament u tipproponi 

definizzjoni tal-ekonomija blu li tkopri l-produzzjoni u l-impjiegi kollha b’rabta mal-

baħar, eżistenti jew futuri, u r-riperkussjonijiet tagħhom fl-art; jistieden lill-Kummissjoni 

telenka l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea li għandhom l-akbar potenzjal ta’ żvilupp u li 

jasserixxu l-aktar l-ekonomija blu, permezz ta’ lista mhux eżawrjenti u inklużiva b’mill-

inqas l-attivitajiet sussegwenti: it-teknoloġija marittima u l-innovazzjoni, is-sajd 

sostenibbli, il-kostruzzjoni tal-bastimenti, l-enerġiji marittimi rinnovabbli, l-isfruttament 

ta’ qiegħ il-baħar, il-bijoteknoloġiji marittimi, l-agrikoltura, il-pixxikultura, l-industrija 

tal-krostaċej, it-turiżmu kostali u marittimu, l-iżvilupp ta’ pjattaformi fil-baħar, it-trasport 

bil-baħar, it-tindif tal-ibħra u l-portijiet, id-dfin ta’ pipelines u cables taħt il-baħar u d-

desalinazzjoni tal-ilma baħar; 

2. Jinsisti biex il-Kummissjoni ma tirrestrinġix l-ambitu tal-innovazzjoni għall-attivitajiet 

ġodda, iżda tikkunsidra l-potenzjal għall-innovazzjoni inerenti fl-attivitajiet marittimi 

kollha; 

3. Jenfasizza l-importanza tas-sajd u tal-akkwakultura fl-ekonomija blu; jemmen li l-

kompetittività tal-attivitajiet tas-sajd għandha tmur id f’id mal-ġestjoni sostenibbli tar-
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riżorsi tal-baħar skont ir-regoli tal-PKS; 

4. Jitlob li jsir żvilupp ibbilanċjat u li ssir regolamentazzjoni aktar b’saħħitha tal-proġetti tal-

akkwakultura sabiex ma tiġix ikkawżata d-degradazzjoni fiż-żoni qrib faċilitajiet tal-

akkwakultura, b'riferiment speċifiku għall-impatt negattiv fuq l-ekonomiji lokali 

minħabba d-degradazzjoni ġenetika tal-istokkijiet tal-ħut selvaġġ ikkawżata mill-ħut 

imrobbi maħrub, u d-degradazzjoni fil-kuntest tal-qerda u l-alterazzjoni tal-ħabitat 

flimkien mal-kontaminazzjoni kimika, patoġenika u parasitika mill-akkwakultura 

intensiva fuq skala kbira li taffettwa l-ekosistemi; 

5. Jenfasizza li l-ibħra u l-oċeani diġà huma soġġetti għal pressjonijiet antropoġeniċi kbar u 

għall-problemi li dawn il-pressjonijiet jikkawżaw (tniġġis, tibdil fl-ambjent, tibdil fil-

klima, sfruttament eċċessiv tar-riżorsi, sajd eċċessiv), iżda li jżommu riżervi sinifikanti ta' 

naturalità u ta' ambjenti ftit li xejn aċċessibli u għalhekk intatti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

biex, qabel ma titfassal xi proposta għal definizzjoni, tiżviluppa studju serju u rigoruż tal-

impatt fuq il-bijodiversità, il-klima, is-sajd, l-ekonomija u l-impjiegi, tal-iżvilupp tal-

attivitajiet li jimmiraw li jiżviluppaw taħt l-umbrella ta' "ekonomija blu"; 

6. Jippreċiża li, minkejja n-natura tradizzjonali ta’ ċerti attivitajiet bħas-sajd, dawn 

għandhom potenzjal intrinsiku ta’ innovazzjoni, bħal pereżempju l-iżvilupp ta’ għodod 

ġodda għall-kontroll tas-sajd jew il-bini ta’ bastimenti futuri selettivi ħafna, effiċjenti 

f’termini ta’ fjuwil u b’emissjonijiet baxxi ta’ CO2, sikuri u komdi; 

7. Jenfasizza li l-protezzjoni u s-salvagwardja tal-ambjenti naturali tal-baħar huma rekwiżit 

fundamentali biex ikunu jistgħu jinżammu, jiġu sostnuti u jiġu żviluppati ekonomiji blu, 

bħas-sajd u t-turiżmu; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tikkwantifika l-

bżonnijiet finanzjarji tat-tkabbir blu, b’mod partikolari f’termini ta’ ġbir tad-data, riċerka u 

taħriġ; jissuġġerixxi l-ippjanar ta’ dan il-finanzjament sal-2020; jenfasizza, f’dan ir-

rigward, il-kontribuzzjoni tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS); 

9. Jiddispjaċih profondament dwar id-dewmien fl-ipprogrammar għall-FEMS f'ċerti Stati 

Membri; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni telenka l-fondi Ewropej disponibbli għall-finanzjament tal-

attivitajiet tal-ekonomija blu u tiġborhom taħt pjattaforma unika aċċessibbli għaċ-ċittadini 

kollha; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tipprevedi fondi ddedikati għall-innovazzjoni u t-

tkabbir blu li jiffinanzjaw ir-riċerka fundamentali, ir-riċerka u l-iżvilupp, it-taħriġ, il-

ħolqien ta’ impjiegi, il-ħolqien ta' intrapriżi, l-SMEs, l-intrapriżi soċjali, il-kooperattivi, l-

edukazzjoni u l-apprendistati, it-tnaqqis tal-faqar kostali, l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija, ir-

rabtiet tat-trasport, l-interkonnettività tal-enerġija, il-kostruzzjoni u t-tiswija tal-

bastimenti, l-aċċess kostali għall-broadband, il-protezzjoni ambjentali u t-tqegħid fis-suq 

tal-prodotti, is-servizzi u l-proċeduri innovattivi; 

11. Jiddefendi l-ħtieġa li jiġi stabbilit ippjanar strateġiku ta’ attivitajiet tal-ekonomija blu, il-

modi ta’ finanzjament dirett u pjan ta’ azzjoni, b’tali mod li dan is-settur jissaħħaħ minn 

issa sal-2020; iqis għalhekk li kull attività elenkata għandha tinkludi ċertu numru ta’ ideat 

speċifiċi dwar il-kooperazzjoni fir-riċerka, l-investimenti fl-infrastruttura u l-mekkaniżmi 



 

PE549.450v02-00 6/9 AD\1059823MT.doc 

MT 

ta’ kooperazzjoni (li l-Istati Membri huma mistiedna jimplimentaw billi jirrikorru għall-

fondi tal-UE), il-finanzjament tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-involviment 

tas-settur privat, bħalma huma l-prattiki skont il-Fond Ewropew għal Investimenti 

Strateġiċi jew bl-użu tiegħu, li l-għan tagħhom huwa li jitrawmu investimenti sinifikanti 

fl-infratsruttura u jiġi żgurat il-finanzjament ta' proġetti innovattivi; jitlob, f’dan ir-

rigward, lill-Kummissjoni biex tintegra l-iżvilupp tal-ekonomija blu mal-lista ta’ objettivi 

li għandhom jintlaħqu biex proġett ikun eliġibbli għall-Fond Ewropew għal Investimenti 

Strateġiċi; 

12. Jenfasizza l-importanza tal-ippjanar spazjali marittimu sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp 

sostenibbli u tiġi kkoordinata l-ekonomija blu; jitlob, f’dan ir-rigward, it-tisħiħ tal-

governanza tal-Politika Marittima Integrata fil-livell tal-Unjoni u tal-baċiri tal-baħar; 

13. Jenfasizza l-importanza li jinkiseb għarfien iktar profond tal-oċeani u li jitjiebu l-

kompetenzi meħtieġa biex jiġu applikati t-teknoloġiji l-ġodda għall-ambjent marittimu; 

14. Jinsisti li għandha tiġi stabbilita Komunità ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni ddedikata 

għall-ekonomija blu biex tippromwovi r-riċerka f’dan il-qasam u tidentifikaha bħala 

objettiv prijoritarju tal-UE, u mhux bħala verżjoni marittima fakultattiva ta’ objettiv tal-

enerġija jew tal-ikel; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi aġenzija li tkun responsabbli mill-iżvilupp tal-

ekonomija blu, il-ġbir tad-data, u l-koordinazzjoni tal-proġetti li jimmiraw li jilħqu dak l-

objettiv; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri konkreti biex tiffaċilita l-kuntatti u l-

kooperazzjoni bejn il-livelli reġjonali u nazzjonali tal-Unjoni, eż. permezz tal-INTERREG 

u l-istrateġiji stabbiliti għall-baċiri marittimi differenti; jistieden lill-Kummissjoni tlaqqa’ 

l-atturi prinċipali internazzjonali li jipparteċipaw fl-ekonomija blu u tmexxi proġett 

internazzjonali bl-għan li tippromwovi dan is-settur ġdid ta’ attività ekonomika; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri neċessarji biex issaħħaħ ir-rwol tal-Gruppi għall-

Iżvilupp tas-Sajd skont il-PKS il-ġdida, u tipprovdilhom aktar riżorsi biex ikunu jistgħu 

jkomplu u jiżviluppaw ir-rwol tagħhom u jrawmu din il-kooperazzjoni interterritorjali; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora l-kunċett tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti fl-

istrateġiji dwar il-baċini tal-baħar, sabiex ir-riċerka u l-innovazzjoni marittimi jingħataw 

fokus reġjonali u l-kompetenzi reġjonali ewlenin jiġu promossi b’mod immirat; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-ħolqien ta’ attivitajiet ekonomiċi ġodda fl-

ekonomija blu, billi tistimola l-intraprenditorija u l-ħolqien ta’ negozji li jkunu għadhom 

kemm jiftħu li joffru potenzjal għoli li jħallu impatt fil-qasam marittimu; 

20. Jinsisti li l-Kummissjoni għandha tiggarantixxi t-trasparenza fl-użu tal-fondi u ż-żamma 

fil-qasam pubbliku tar-riżultati tar-riċerka li hija tiffinanzja, bi qbil mal-parti pubblika 

Ewropea tal-finanzjament totali b'rabta ma' kull parti privata, billi jiġi ggarantit ukoll l-

aċċess faċli, liberu u mingħajr ħlas għal din l-informazzjoni għall-partijiet interessati 

kollha u filwaqt li tippromwovi d-disseminazzjoni ta' tali riżultati; 



 

AD\1059823MT.doc 7/9 PE549.450v02-00 

 MT 

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni terġa' tibda u tippromwovi l-ippjanar spazjali marittimu u l-

ġestjoni integrata taż-żoni kostali (ICZM) f'livell tal-UE; 

22. Jiddefendi l-ħtieġa li jiġu elenkati u promossi attivitajiet tradizzjonali, kulturali u turistiċi 

li jżidu l-valur tal-karatteristiċi speċifiċi tal-komunitajiet lokali u jissalvagwardjaw is-sajd 

artiġjanali; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ u tarmonizza s-sistemi li jiffaċilitaw l-ipproċessar, l-

użu u d-diffużjoni tad-data; 

24. Jinsisti li l-Kummissjoni għandha tippromwovi l-ġbir ta' data xjentifika aġġornata 

regolarment dwar l-istokks tal-baħar fl-ilmijiet tal-UE u barra minnhom, f'kooperazzjoni 

ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa kemm l-edukazzjoni għolja kif ukoll it-taħriġ 

professjonali u l-programmi ddedikati għat-tagħlim tul il-ħajja billi tiżgura li l-perspettiva 

tal-ekonomija blu tiġi inkluża fihom u li ssir sensibilizzazzjoni fost iż-żgħażagħ, biex 

jogħla l-profil tagħha fil-livelli kollha tal-edukazzjoni; jesprimi tħassib dwar l-impatt li se 

jkollu l-FEIS kif propost mill-Kummissjoni fuq ir-riċerka u l-iżvilupp, fid-dawl tal-fatt li 

se jittieħdu EUR 2.7 biljun minn Orizzont 2020 matul il-5 snin li ġejjin; 

26. Jinsisti li għandu jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ korsijiet ta’ taħriġ li jiġbru flimkien l-impjiegi 

marittimi kollha; jippreċiża, f’dan ir-rigward, li l-interazzjonijiet bejn il-korsijiet varji ta’ 

taħriġ marittimu jgħinu biex jippromwovu l-iżvilupp ta’ attivitajiet marittimi integrati u l-

varjetà tal-impjiegi. 
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