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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex 

jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li l-objettivi tal-PKS jistgħu jintlaħqu b'mod effikaċi biss jekk ikun hemm baġit 

suffiċjenti; jirrimarka li l-baġit huwa kkonċentrat fit-Taqsima III u fit-Titolu 11, "L-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd"; jinnota li l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd (FEMS) li, meta mqabbel ma' fondi oħra tal-UE, għandu riżorsi limitati għad-

dispożizzjoni tiegħu, u l-kontribuzzjonijiet obbligatorji lil organizzazzjonijiet reġjonali 

ta' ġestjoni tas-sajd u lil ftehimiet dwar sajd sostenibbli jiffurmaw il-parti l-kbira tal-

baġit, u li huwa indispensabli li jitwaqqaf it-tnaqqis kostanti fl-approprjazzjonijiet 

sostnut minn din il-linja baġitarja biex jiġu garantiti l-aspettattivi dwar l-espansjoni tan-

netwerk ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi. 

2. Jenfasizza l-ħtieġa li l-baġit tal-Unjoni jirrifletti l-objettivi ta' politika ddikjarati għall-

impjiegi, l-intrapriża u l-intraprenditorija; jenfasizza li l-oqsma tas-sajd u tal-affarijiet 

marittimi huma wkoll sorsi ta' impjieg u ta' tkabbir u li jikkontibwixxu attivament għall-

iżvilupp reġjonali u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali. 

3. Jisħaq fuq l-importanza tad-dimensjoni soċjali u ekonomika tas-sajd għall-komunitajiet 

lokali u ċerti reġjuni marittimi, kostali u insulari li huma partikolarment dipendenti fuq 

is-sajd; jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinżammu previżjonijiet finanzjarji suffiċjenti ħalli s-

setturi tal-flotta kostali, artiġjanali u ta' skala żgħira jkunu jistgħu jiksbu finanzjament. 

4. Jenfasizza li kemm is-sajd u l-affarijiet marittimi għandhom dimensjoni ekonomika, 

soċjali u ambjentali kbira u dawn għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija blu. 

5. Jenfasizza li l-PKS tikkontribwixxi wkoll għall-koeżjoni soċjali fir-reġjuni u l-gżejjer 

ultraperiferiċi; jirrimarka li, f'xi każijiet, l-intrapriżi tas-sajd f'dawk ir-reġjuni li huma 

żvantaġġjati minħabba spejjeż addizzjonali u għalhekk għandhom ikunu partikolarment 

rikonoxxuti u appoġġjati f'konformità mal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bħar-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew 

demografiċi gravi u permanenti, fis-sens tal-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

6. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-PKS il-ġdida tirrikjedi bidla fundamentali tal-

perspettiva fil-ġestjoni tas-sajd kemm għall-Istati Membri kif ukoll għas-sajjieda u 

jfakkar, f'dan ir-rigward, fid-diffikultajiet li ġew iffaċċjati fis-snin finanzjarji preċedenti 

li matulhom l-approprjazzjonijiet kienu tnaqqsu. 

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġi garantit appoġġ finanzjarju suffiċjenti, mingħajr 

tnaqqis fl-approprjazzjonijiet biex jiġu kkontrollati l-attivitajiet u l-investiment tas-sajd 

abbord u fil-portijiet, ħalli tiġi żgurata u ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-obbligu ta' 

żbark. 

8. Jenfasizza li l-modernizzazzjoni tal-politika tal-kontroll tas-sajd tista' tiġi implimentata 

biss permezz tal-modernizzazzjoni tal-għodod tagħha, u din ma tistax issir mingħajr ma 

jiżdied il-baġit tagħha. 
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9. Jisħaq fuq l-importanza li jiġi żgurat finanzjament xieraq u li jinżamm, tal-anqas, il-

livell ta' approprjazzjonijiet allokati fis-sena finanzjarja attwali għall-ġbir ta' data, li 

huwa kompitu ewlieni li jippermetti t-teħid ta' deċiżjonijiet razzjonali u bbażati fuq ix-

xjenza dwar kwistjonijiet ta' politika dwar is-sajd. 

10. Jenfasizza l-bżonn li jkun hemm investiment fl-analiżi u t-tixrid, tul il-katina kollha ta' 

provvista, ta' għarfien u fehim dwar l-aspetti ekonomiċi tas-sajd u l-akkwakultura, u 

għalhekk il-finanzjament għandu jiġi ggarantit, fil-linja baġitarja għall-informazzjoni 

dwar is-suq, għall-approprjazzjonijiet ta' impenn meħtieġa biex ikopru l-estimi ta' 

pagament previsti. 

11. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata prijorità lill-proġetti li jiffukaw fuq il-ħolqien tal-impjiegi 

(speċjalment permezz tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ), fuq proġetti 

innovattivi u fuq id-diversifikazzjoni tal-ekonomiji lokali sabiex jiżdied aktar il-valur 

tal-attivitajiet tas-sajd tagħhom – pereżempju, billi jiġu promossi t-tikkettar ta' prodotti 

u t-turiżmu tas-sajd – u fuq il-protezzjoni u l-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut u l-ekosistemi 

marittimi. 

12. Jikkunsidra s-sitwazzjoni tal-impjiegi għaż-żgħażagħ, f'dan is-settur, bħala prijorità 

politika; jenfasizza l-fatt li hija r-responsabilità tal-Istati Membri li jagħmlu kull sforz 

biex jiffaċilitaw l-aċċess taż-żgħażagħ għall-professjonijiet diversi tas-sajd bl-użu tal-

għodod kollha mqiegħda għad-dispożizzjoni tagħhom, inklużi l-Fondi Strutturali. 

13. Jirrimarka li, meta wieħed iqis li l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni għall-2017 se 

tikkoinċidi mar-reviżjoni ta' nofs it-term tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, 

is-sena finanzjarja 2017 hija l-perjodu xieraq biex jiġi żgurat li l-Unjoni tingħata riżorsi 

suffiċjenti ħalli tindirizza b'mod effettiv l-azzjonijiet interni u esterni u tikkunsidra l-

approprjazzjonijiet meħtieġa biex twieġeb għall-ħtiġijiet ta' finanzjament tal-PKS.  

14. Itenni li għadd kbir ta' sajd imħallat se jiġi affettwat mill-obbligu ta' żbark għall-iskart 

mill-1 ta' Jannar 2017, u f'dan ir-rigward jitlob li jkun hemm linja baġitarja speċifika 

għall-assistenza għar-rispett ta' dan l-obbligu sabiex jiġu delimitati u promossi r-riċerka 

u l-iżvilupp tas-selettività tat-tagħmir tas-sajd. 

15. Jirrimarka li l-programmi operattivi kollha għas-sajd ġew reċentement adottati mill-

Istati Membri, u b'hekk, fis-sena finanzjarja 2017 il-Kummissjoni u l-

amministrazzjonijiet nazzjonali għandhom iħaffu l-azzjonijiet biex tiġi żgurata 

implimentazzjoni f'waqtha tal-proġetti kkonċernati; iqis li l-baġit tal-Unjoni għandu 

jipprevedi livell xieraq ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u approprjazzjonijiet ta' 

impenn biex jiġu evitati problemi ta' pagament u tnaqqis finanzjarju għall-azzjonijiet ta' 

sajd.  

16. Itenni mill-ġdid l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex kull sena tressaq quddiem il-

Parlament rapport ta' progress li jkopri l-impenji u l-pagamenti kollha, diviżi skont l-

Istat Membru, sabiex tiġi żgurata l-osservanza tad-diversi limiti massimi previsti mill-

FEMS; 

17. Jistieden lid-DĠ MARE, fl-ambitu tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli 

(SFPAs), jissorvelja mill-qrib l-għajnuna settorjali, bl-użu ta' tabelli dettaljati, fuq il-

bażi tal-informazzjoni li tinsab fil-fajls tal-proġetti.  
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18. Jirrimarka li l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) tista' taqdi r-rwol 

tagħha biss jekk tingħata biżżejjed riżorsi tekniċi, ekonomiċi, umani u finanzjarji; 

jappella lill-Kummissjoni tiżgura finanzjament suffiċjenti għall-approprjazzjonijiet 

destinati għall-EFCA sabiex tkun tista' twettaq il-kompiti l-ġodda mogħtija lilha fil-

Politika Komuni tas-Sajd riformata u fil-proposta dwar il-pakkett tal-Gwardja Ewropea 

tal-Fruntiera u tal-Kosta; ifakkar fil-ħtieġa li jiġu eżentati, mill-mira ta' tnaqqis ta' 5 % 

tal-persunal, il-postijiet kollha tal-aġenziji li qed jittrattaw il-kriżi tal-migrazzjoni. 

19. Jirrakkomanda żieda fil-baġit tal-EFCA ħalli din tkun tista' twettaq il-kompiti l-ġodda 

meħtieġa fil-qafas tal-proġett tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. 
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