
 

AD\1126826MT.docx  PE602.837v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għas-Sajd 
 

2017/2055(INI) 

8.6.2017 

OPINJONI 

tal-Kumitat għas-Sajd 

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar il-Governanza internazzjonali tal-oċeani:  aġenda għall-futur tal-oċeani 

tagħna fil-kuntest tal-SDGs 2030 

(2017/2055(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Jarosław Wałęsa 

 



 

PE602.837v02-00 2/10 AD\1126826MT.docx 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1126826MT.docx 3/10 PE602.837v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni Konġunta bit-titolu "Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: 

aġenda għall-ġejjieni tal-oċeani tagħna" (SWD(2016)0352), li tirrikonoxxi li l-qafas 

attwali għall-governanza tal-oċeani mhuwiex effettiv biżżejjed u jitlob li tittieħed azzjoni 

aktar konkreta sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); jistieden lill-

Kummissjoni u l-Istati Membri jkomplu jiżviluppaw aktar l-azzjonijiet konkreti meħtieġa 

sabiex jintlaħqu l-għanijiet iddikjarati fil-livell internazzjonali; 

2. Jappella biex l-Ekonomija Blu tiġi ggwidata lejn il-bini mill-ġdid tar-reżiljenza tal-

komunitajiet kostali bil-ħsieb li jitreġġa' għal li kien il-potenzjal produttiv tal-industrija 

tas-sajd, u b'hekk ikun qed jingħata appoġġ għas-sigurtà tal-ikel, għat-taffija tal-faqar u 

għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin; ifakkar li qabel ma tiġi implimentata 

kwalunkwe attività fis-setturi tal-Ekonomija Blu, għandhom jiġu ggarantiti stima tal-

impatt u proċess sħiħ ta' informazzjoni u parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha; 

jinsisti li l-Ekonomija Blu għandha tikkontribwixxi għall-ilħiq tal-SDG14: il-

konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani u tar-riżorsi marini; 

3. Ifakkar li s-settur tas-sajd għandu importanza tremenda bħala waħda mill-attivitajiet 

tradizzjonali ewlenin tal-bniedem li jitwettqu fl-ambjent marin, u jikkostitwixxi għalhekk 

element essenzjali tal-Politika Marittima Integrata; jirrimarka li s-sajd huwa l-iktar settur 

affettwat mill-bosta użijiet oħra tal-ibħra u mill-ħafna attivitajiet oħra li jseħħu fl-ibħra, 

bħalma huma t-trasport u t-turiżmu marittimu, l-iżvilupp tal-bliet u tal-kosti, l-isfruttament 

tal-materja prima u tas-sorsi tal-enerġija, u t-tħaffir tal-minjieri f'qiegħ il-baħar, kif ukoll 

minn problemi ambjentali bħalma huma t-tniġġis tal-baħar (fdalijiet tal-plastik, xbieki tas-

sajd mormija, tixrid taż-żejt, tniġġis akustiku, rimi tal-ilma tas-saborra, l-estrazzjoni u l-

esplorazzjoni mhux ikkontrollati taż-żejt u tal-gass, eċċ.) u t-tibdil fil-klima (livelli tal-

baħar li qed jogħlew, temperaturi ta' wiċċ il-baħar li qed isiru aktar sħan, l-għargħar 

kostali, l-aċidità li qed tiżdied tal-oċeani, eċċ.); 

4. Jenfasizza kemm hu importanti li jiġu kkonservati tal-anqas 10 % taż-żoni kostali u 

marini, skont l-SDG14.5 u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika; jinnota li 

ż-żoni marini protetti għandhom benefiċċji ekoloġiċi u soċjoekonomiċi u jirrappreżentaw 

għodda importanti għall-ġestjoni tal-attivitajiet tas-sajd; ifakkar, b'mod partikolari, fl-

importanza taż-żoni ekoloġikament u bijoloġikament sinifikanti (EBSAs) u l-ħtieġa li 

dawn jitħarsu bl-għan li jingħata appoġġ lill-oċeani funzjonanti li jinsabu fi stat b'saħħtu u 

lill-ħafna servizzi li huma jipprovdu; 

5. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li, skont studju Parlamentari reċenti, filwaqt li l-Ekonomija 

Blu jista' jkollha impatt soċjoekonomiku pożittiv (f'dawk li huma impjiegi, dħul, u valur 

miżjud gross), l-impatti ambjentali tagħha huma ġeneralment negattivi, f'dawk li huma 

alterazzjonijiet tad-dinamika tal-kosta, tniġġis tal-baħar, ewtrofikazzjoni, morfoloġija ta' 

qiegħ il-baħar, alterazzjonijiet tal-ħabitats/tal-ekosistemi/tal-bijodiversità; jesprimi t-

tħassib tiegħu li l-piż kumulattiv tal-effetti ambjentali jista' jkun ta' ħsara għas-sajd; 

6. Jistieden lill-istati jtejbu l-ordinament ġuridiku tagħhom għall-preservazzjoni tal-oċeani 
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tagħna; jitlob ir-rikonoxximent internazzjonali tal-kunċett tal-ħsara ekoloġika fejn iseħħ it-

tniġġis tal-baħar sabiex ikun jista' jintalab kumpens meta jinstab li jkun ġie kommess ksur; 

jitlob l-introduzzjoni tal-prinċipju tal-katina ta' responsabbiltajiet li huwa mfassal biex jiġu 

determinati dawk li jkunu responsabbli għall-ħsara ambjentali kkawżata tul il-linja ta' 

kmand kollha; 

7. Jinnota li l-attivitajiet intensifikati fl-ilmijiet kostali u dawk marini kulma jmur jeħtieġu 

dejjem aktar l-implimentazzjoni tal-ippjanar spazjali marittimu; jistieden lill-Kummissjoni 

taħdem lejn linji gwida internazzjonali dwar l-ippjanar spazjali marittimu u tgħin biex iż-

żoni marini protetti jespandu madwar id-dinja kollha b'finanzjament taħt il-programmi 

Orizzont 2020 u LIFE; 

8. Jenfasizza l-bżonn li jiġi adottat approċċ transsettorjali sabiex jiġu żgurati s-sostenibbiltà 

tar-riżorsi u ibħra u oċeani nodfa b'konformità mal-SDG14; jinnota li s-settur tas-sajd 

mhuwiex l-uniku settur li għandu impatt fuq il-ġejjieni tal-oċeani; 

9. Jenfasizza li jenħtieġ li l-UE għandha tfittex li tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar is-sajd 

jaqdu parti importanti fl-istrument vinkolanti futur taħt il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) fir-rigward tal-konservazzjoni u l-użu 

sostenibbli tad-diversità bijoloġika marina fiż-żoni li jaqgħu lil hinn minn ġurisdizzjoni 

nazzjonali; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir progress lejn approċċ ekosistemiku li jqis il-prinċipju ta' 

prekawzjoni u l-fatturi kollha li jinfluwenzaw l-istatus tas-saħħa tal-istokkijiet tal-ħut; 

11. Ifakkar li d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, li timmira li jintlaħaq stat 

ambjentali tajjeb, tinnota b'mod partikolari li l-proprjetajiet u l-kwantitajiet ta' rifjuti 

marini ma jikkawżawx dannu għall-ambjent kostali u marin (Deskrittur 10); ifakkar li l-

plastiks u l-mikroplastiks, li jammontaw għal madwar 80 % tal-iskart fil-baħar, huma ta' 

ħsara għall-industrija tas-sajd, u li fl-2017 l-UE ser tvara Strateġija dwar il-Plastik, skont 

l-Aġenda 2030 u l-ekonomija ċirkolari; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-

pajjiżi terzi jsaħħu l-qafas internazzjonali, pereżempju permezz tal-implimentazzjoni tal-

Pjan ta' Azzjoni tal-G7 dwar il-Ġlieda kontra l-Iskart Marin; 

12. Jenfasizza l-importanza ta' reazzjoniijiet bikrija kontra l-ispeċijiet invażivi, meta jitqies l-

impatt dejjem ikbar tagħhom u r-riskju li huma jippreżentaw għas-sajd, għall-produttività 

tal-oċeani u għall-bijodiversità, u r-rwol li dawn jaqdu fit-tħarbit tal-ekosistemi naturali; 

jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni bejniethom u mal-pajjiżi terzi, inkluż 

permezz ta' azzjonijiet sinkronizzati u kooperattivi, u skambji ta' informazzjoni, ta' data u 

tal-aħjar prattiki; 

13. Jinnota li l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), sabiex tipproteġi r-riżorsi marini u tevita l-

isfruttament żejjed, jenħtieġ li tiżgura li r-rati tal-mortalità mis-sajd jiġu ffissati f'livelli li 

jippermettu lill-istokkijiet tal-ħut jirkurpaw u jibqgħu 'l fuq mil-livelli li kapaċi jsostnu 

rendiment massimu sostenibbli; 

14. Jenfasizza kemm hu importanti li jiżdied u li jiġi ottimizzat il-perċentwal ta' żoni marini 

protetti, fid-dawl tal-parir xjentifiku u l-objettivi ta' konservazzjoni, bil-ħsieb li jiġu 

kkonservati mill-inqas 10 % taż-żoni kostali u marini, b'konformità mal-SDG14.5; 
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15. Jinnota li l-UE hija l-akbar importatur fid-dinja ta' ħut u frott tal-baħar u li xi wħud mill-

qabdiet jiġu importati minn żoni fejn is-sajd huwa wisq inqas sostenibbli milli fl-ilmijiet 

tal-UE; iħeġġeġ lill-UE tuża l-pożizzjoni tagħha f'dan ir-rigward biex tippromwovi żieda 

fis-sostenibbiltà fil-baċiri tal-baħar kollha; 

16. Jistieden lill-UE tippromwovi u tipproteġi lin-nisa fl-attivitajiet tas-sajd u fl-industriji 

relatati mas-sajd – inkluż billi tagħti appoġġ lill-industriji lokali tal-ipproċessar, billi 

tistimola prezzijiet ġusti għall-prodotti tal-ħut ipproċessat u billi tiżgura li n-nisa attivi fis-

sajd jingħataw aċċess aħjar għall-għajnuna pubblika u għar-riżorsi finanzjarji – f'negozjati 

mal-pajjiżi terzi dwar l-użu tal-appoġġ settorjali fil-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd 

Sostenibbli, fl-ipprogrammar tagħha ta' żvilupp ta' strumenti ta' għajnuna, u f'forums 

internazzjonali differenti; 

17. Jistieden lill-UE, b'konformità mal-PKS, timminimizza l-impatti tal-akkwakultura minn 

fuq l-ambjent billi tiżgura l-forniment sostenibbli tal-għalf u tippromwovi r-riċerka li 

tiffoka fuq it-tnaqqis tal-pressjoni minn fuq l-istokkijiet tal-ħut selvaġġ li jintuża għall-

produzzjoni tal-għalf; 

18. Jinnota li r-Regolament tal-UE għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-

sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) għamel passi 'l quddiem, iżda li l-

implimentazzjoni tiegħu fl-Istati Membri kollha jenħtieġ li tittejjeb, u li hemm bżonn ta' 

aktar koordinazzjoni ma' pajjiżi terzi, bl-għan li jiġi żgurat li l-ebda ħut li jkun inqabad 

illegalment ma jidħol fis-suq tal-UE; jistieden lill-UE tkompli bl-isforzi internazzjonali 

tagħha biex tipperswadi lil stati oħra ta' kummerċjalizzazzjoni jieħdu miżuri simili biex 

jagħlqu s-swieq għall-ħut maqbud b'mod illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat ; 

19. Iħeġġeġ lill-istati kollha jaderixxu mal-istrumenti tas-sajd rilevanti, b'mod partikolari l-

Ftehim ta' Osservanza FAO, il-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Stokkijiet ta' Ħut 

Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna, u l-Ftehim dwar Miżuri tal-Istat tal-Port li 

Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat, 

kif ukoll jimplimentaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet ta' dawn l-istrumenti u l-pjanijiet ta' 

azzjoni internazzjonali oħra tal-FAO; 

20. Jitlob l-introduzzjoni ta' ftehim internazzjonali ġdid dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol 

marbuta mas-settur marittimu; ifakkar fil-ħtieġa li jintemmu s-suriet kollha ta' skjavitù li 

għadhom jeżistu abbord il-bastimenti, u jirrileva l-impatt li l-kundizzjonijiet mhux 

sodisfaċenti tax-xogħol jista' jkollhom fuq l-individwi, l-operaturi ekonomiċi u l-ambjent 

marin; 

21. Ifakkar li sabiex niġġieldu lis-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat b'mod 

effettiv, huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-ebda tip ta' ħut u frott tal-baħar li jirriżulta minn 

attivitajiet ta' din ix-xorta ma jilħaq is-swieq; iħeġġeġ lill-UE tippromwovi, permezz tas-

sħubijiet kollha tagħha u fil-forums internazzjonali kollha, il-projbizzjoni tal-ħut u l-frott 

tal-baħar illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat minn għadd kbir kemm jista' jkun ta' 

swieq, biex b'hekk tkun qed tnaqqas il-profitabbiltà ta' dawn l-attivitajiet; 

22. Jissottolinja kemm hu importanti li s-sħubijiet bilaterali jissoktaw u jitwessgħu jekk il-

ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat u l-isfruttament żejjed tal-

istokkijiet tal-ħut għandha tkun waħda effettiva, inkella l-azzjonijiet tal-UE jista' jkollhom 

impatt limitat fuq is-sitwazzjoni attwali; 
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23. Jinsisti fuq koordinazzjoni akbar, u fuq sħubija iktar b'saħħitha, bejn il-korpi rilevanti 

differenti biex tiġi żgurata governanza tajba tal-oċeani; 

24. Jissuġġerixxi li l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jkunu aktar konsistenti u effettivi fil-

kontrolli tad-dokumentazzjoni tal-qbid (ċertifikati tal-qbid) u l-kunsinni, bil-ħsieb li jiġi 

żgurat li l-ħut ikun inqabad b'mod legali; jinkoraġġixxi lill-istati jieħdu miżuri biex 

jiżguraw li jkun hemm koordinament aħjar bejn il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux 

irrappurtat u mhux irregolat, u l-politika tal-kummerċ u tas-suq; jenfasizza li jenħtieġ li li 

l-UE tippromwovi, tappoġġa u timplimenta fl-isferi internazzjonali kollha l-azzjoni 

meħtieġa biex jinqered għalkollox is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat; 

25. Ifaħħar il-kapaċità ta' tmexxija internazzjonali tal-UE fil-kisba ta' progress konkret fil-

ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat u l-impenn qawwi tagħha 

biex fl-implimentazzjoni ta' miżuri effettivi kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux 

irregolat; ifakkar fl-isforzi tal-UE biex issaħħaħ l-azzjonijiet internazzjonali tagħha kontra 

s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat f'livell bilaterali, reġjonali u 

multilaterali, inkluż billi tkompli bid-djalogi bilaterali ma' pajjiżi terzi, bl-użu ta' strumenti 

li jittraċċaw il-bastimenti u billi tiggarantixxi rwol ikbar għall-aġenziji internazzjonali 

ewlenin bħalma hi l-Interpol; jappella lill-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jappoġġaw 

b'mod attiv il-ħidma tal-Kummissjoni biex tistabbilixxi għodda elettronika għall-

immaniġġjar taċ-ċertifikati tal-qbid; 

26. Jilqa' l-progress li sar mill-UE fir-rigward tad-dimensjoni esterna tal-PKS; jisħaq li dik id-

dimensjoni, inklużi l-ftehimiet internazzjonali u dawk ta' sħubija, hija strument importanti 

li permezz tiegħu jiġu promossi l-istandards ambjentali u soċjali tal-UE u d-

dispożizzjonijiet tagħha biex tiġġieled lis-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat 

fil-livell internazzjonali; 

27. Jinnota li l-Inizjattiva għat-Trasparenza fil-Qasam tas-Sajd (FITI) dan l-aħħar adottat l-

istandard globali tagħha; iħeġġeġ lill-istati japplikaw bħala kanditati għall-FITI; jistieden 

lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġaw din l-inizjattiva; 

28. Jinsisti li l-governanza internazzjonali tal-oċeani jenħtieġ li tapplika, inter alia, għall-

prinċipji li ġejjin: 

(a) il-ħtieġa li jittieħed approċċ deċentralizzat u reġjonalizzat, bħal fil-pjanijiet ta' ġestjoni 

tas-sajd; 

(b) il-ħtieġa li jkun hemm approċċ inklużiv, imfassal biex jiġu żgurati l-involviment u l-

appoġġ xierqa mill-partijiet ikkonċernati multipli transettorjali, inklużi r-

rappreżentanti tas-settur tas-sajd artiġjanali u fuq skala żgħira u s-sħab soċjali fl-istadji 

kollha fis-sajd, mill-konċepiment sal-implimentazzjoni tal-miżuri, permezz ta' kunsilli 

konsultattivi; 

(c) il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-opinjonijiet tal-kunsilli konsultattivi jiġu integrati fid-

deċiżjonijiet u l-azzjonijiet finali; 

(d) il-ħtieġa li jitwettqu stimi tal-impatt ambjentali u strateġiċi, ibbażati fuq data li tkun 

preċiża kemm jista' jkun u fuq l-aqwa parir xjentifiku, filwaqt li jiġu żgurati s-

sostenibbiltà soċjoekonomika u ambjentali, kif ukoll il-konservazzjoni u l-ksib mill-
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ġdid tal-istokkijiet tal-ħut; 

(e) il-ħtieġa li qiegħ il-baħar jiġi mmappjat bl-għan li tiddaħħal sistema għall-ġestjoni u l-

protezzjoni tal-ekosistemi vulnerabbli; 

(f) il-ħtieġa li tittieħed l-inizjattiva fit-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 

tas-sajd sabiex itejbu l-prestazzjoni tagħhom, inkluż permezz ta' korpi indipendenti 

biex jiġi żgurat li r-rakkomandazzjonijiet tagħhom jiġu implimentati bis-sħiħ u s-

sostenibbiltà tkun iggarantita; 

29. Jirrimarka li l-Oċean Artiku ċentrali mhuwiex kopert minn sistemi internazzjonali ta' 

konservazzjoni jew ta' ġestjoni; jenfasizza l-bżonn li jkun hemm approċċ ikkoordinat min-

naħa tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri fir-rigward tal-prevenzjoni tas-sajd mhux 

irregolat fl-Oċean Artiku; 

30. Jappella għal kooperazzjoni akbar fost l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd 

u jħeġġeġ lill-partijiet kontraenti tagħhom jiżguraw li huma jkollhom biżżejjed riżorsi u li 

jkunu msaħħa b'mod suffiċjenti; 

31. Jappella lill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd: 

(a) ikomplu jwettqu b'mod regolari reviżjonijiet indipendenti tal-prestazzjoni, kif ukoll 

jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn tali reviżjonijiet tal-

prestazzjoni; 

(b) jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tat-Tieni Konferenza ta' Reviżjoni tal-

Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 

Jpassi Ħafna; 

(c) jarmonizzaw il-miżuri, b'mod partikolari l-miżuri ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' 

sorveljanza u ta' infurzar, inkluż billi jilħqu qbil dwar pieni u sanzjonijiet deterrenti; 

32. Jitlob lill-UE ssegwi l-prinċipju li l-allokazzjoni tar-riżorsi tas-sajd trid tqis l-impatt 

ambjentali u soċjali, u l-bżonnijiet tas-sigurtà tal-ikel, tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif 

ukoll l-aspirazzjonijiet tagħhom li jiżviluppaw is-settur tas-sajd tagħhom stess, filwaqt li 

fl-istess ħin jiġi żgurat livell sostenibbli ta' sajd li ma jwassalx għal eċċess tal-kapaċità tas-

sajd, b'konformità mal-miri mogħtija fl-SDG14; 

33. Jinnota l-importanza estrema li tiġi żgurata data preċiża fis-settur tas-sajd, peress li hija 

prerekwiżit essenzjali biex titwettaq b'suċċess governanza tajba tal-oċeani; jenfasizza li 

jeħtieġ li jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji xierqa u realistiċi biex dan l-objettiv jiġi 

garantit; iqis li huwa meħtieġ li jittejbu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni mas-sħab 

internazzjonali fuq il-bażi tal-eżempju tan-Netwerk Ewropew ta' Osservazzjoni u Data 

Marittima (EMODNET) u b'konformità mal-komunikat ta' Tsukuba tal-G7; 

34. Jistenna bil-ħerqa l-proposti tal-Kummissjoni biex l-attivitajiet ta' riċerka u osservazzjoni 

tal-UE jiġu kkordinati mas-sħab internazzjonali, u biex jiġu esplorati modi kif tista' 

tittejjeb il-kwalità tar-riċerka, inter alia permezz tal-estensjoni tal-għodod u l-attivitajiet ta' 

riċerka u osservazzjoni eżistenti tal-UE, inkluż l-EMODNET, sabiex tiġi stabbilita 

database kondiviża, il-Programm Ewropew ta' Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus), il-
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verżjoni Ewropea tas-Sistema Dinjija ta' Osservazzjoni tal-Oċeani (EuroGOOS) u l-

Inizjattiva ta' Programmar Konġunt "Ibħra u Oċeani b'Saħħithom u Produttivi" (JPI 

Oceans), kollha kemm huma bl-għan li jinħoloq netwerk internazzjonali tad-data marina u 

marittima; 

35. Ifakkar li waħda mill-miri tal-istrateġija tat-"tkabbir blu" huwa li jittejjeb l-għarfien 

oċeanografiku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipproponu sħubiji fir-

riċerka u fix-xjenza marina ma' atturi internazzjonali u jsaħħu lil dawk li diġà jeżistu, bħal 

pereżempju l-BLUMED; 

36. Jitlob l-awtorizzazzjoni u l-integrazzjoni ġuridika Ewropea totali tat-tekniki tas-sajd 

innovattivi, ippruvati u selettivi, li għandhom jiġu sorveljati b'kooperazzjoni mill-qrib ma' 

stabbilimenti xjentifiċi u mingħajr protezzjoniżmu nazzjonali; 

37. Jappella għal aktar investimenti fir-riċerka xjentifika bl-għan li jinkiseb fehim aħjar tal-

oċeani tagħna; jinnota li 95 % ta' din l-isfera għadu mhux esplorat; 

38. Jitlob li ma tkun permessa l-ebda attività, bħala parti mill-Ekonomija Blu, li tirriżulta fi 

ħsara ekonomika, soċjali jew ambjentali għas-sajd artiġjanali u fuq skala żgħira, li huma 

setturi kruċjali kemm għall-komunitajiet kostali kif ukoll f'dik li hi garanzija tas-sovranità 

tal-ikel tal-popli; 

39. Jappoġġa l-kontinwazzjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Galway tal-2013 u jinkoraġġixxi l-

istabbiliment ta' kooperazzjoni bħal din ma' pajjiżi oħra; 

40. Jissottolinja l-importanza li r-riċerka u d-data li jirriżultaw mix-xjenza marina u mit-

teknoloġija marina jiġu kondiviżi mal-komunitajiet xjentifiċi minn pajjiżi oħra; jenfasizza 

li l-promozzjoni ta' aktar investimenti fix-xjenza marina f'pajjiżi terzi oħra, u t-twaqqif ta' 

netwerks internazzjonali fejn ir-riżultati u l-informazzjoni jkunu jistgħu jiġu kondiviżi, 

huma importanti wisq għall-iżvilupp ta' sajd aktar sostenibbli, għall-ġestjoni marina aħjar 

u għall-indirizzar determinat tal-problemi komuni tal-oċeani; 

41. Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jħejju qafas finanzjarju pluriennali tajjeb għall-

perjodu ta' wara l-2020, skont l-objettivi li għandhom jiġu adottati. 

42. Huwa tal-fehma li l-iżgurar ta' kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-flotta 

tas-sajd tal-UE huwa tal-akbar importanza, speċjalment meta wieħed iqis l-istandards 

ambjentali għolja tal-UE u r-regolamenti tas-sostenibbiltà li dawn il-bastimenti jridu 

japplikaw; 

43. Jinsisti li l-UE jenħtieġ li tippromwovi l-istess standards ambjentali għas-sajd fil-forums 

internazzjonali, u fil-kooperazzjoni bilaterali kollha, li għandhom jiġu rispettati mill-

bastimenti tal-UE, ħalli ma tpoġġix il-flotta tagħha stess fi żvantaġġ mil-lat ta' 

sostenibbiltà ekonomika; 

44. Jinnota s-sinifikat tal-bijodiversità bħala l-pedament tal-oċeani tagħna, fejn taqdi rwol 

vitali biex jinżammu l-produttività u l-funzjonalità tal-ekosistemi marini; 
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