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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. Jenfasizza l-fatt li, minħabba l-importanza soċjoekonomika tal-attività tas-sajd fir-reġjuni 

kostali tal-UE, iż-żamma ta' fond speċifiku, sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli għas-

sajd hija meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), sabiex tiġi 

żgurata s-sostenibbiltà tal-akkwakultura u s-sajd Ewropej, biex jiġi introdott pjan ta' 

selettività sabiex jiġi evitat l-iskartar tal-ħut, biex jitnaqqas il-piż finanzjarju tal-obbligu ta' 

ħatt l-art u jiġi ffaċilitat l-ilħuq tiegħu, u biex jintlaħaq l-objettiv tal-qabda massima 

sostenibbli (MSY); jenfasizza, barra minn hekk, li fond bħal dan għandu jgħin ukoll biex 

is-settur tas-sajd iwettaq proċess ta' ristrutturar li sar meħtieġ għal bosta raġunijiet, u li dan 

il-proċess jista' jinkludi miżuri bħalma huma l-applikazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art u s-

sostituzzjoni ta' magni li ma jniġġsux; 

2. Jenfasizza li l-PKS hija kompetenza esklużiva tal-UE u li l-fondi finanzjarji disponibbli 

għall-UE għal din il-politika għandhom għalhekk ikunu suffiċjenti sabiex jintlaħqu l-

għanijiet ambizzjużi stipulati fir-Regolament Bażiku; ifakkar, madankollu, li l-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) jammonta biss għal 0.6 % tat-total 

tal-QFP 2014-2020; jenfasizza li l-fondi finanzjarji tal-FEMS għandhom jinżammu, mill-

inqas, fl-istess livell, filwaqt li titqies l-importanza soċjoekonomika tas-sajd fir-reġjuni 

kostali tal-Unjoni Ewropea; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi allokazzjoni finanzjarja akbar għall-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss tal-FEMS, rati ogħla ta' finanzjament u regoli differenti dwar il-

kofinanzjament u dwar il-kumpens lis-sajjieda fil-perjodi ta' waqfien mis-sajd biex jiġu 

ssodisfati l-ħtiġijiet tas-sajd artiġjanali fuq skala żgħira li spiss jiġi mfixkel minn dewmien 

amministrattiv attribwibbli lill-Istati Membri;  

4. Jindika li l-miżuri ta' appoġġ għall-waqfien temporanju tal-attività tas-sajd għandhom 

jibqgħu fis-seħħ f'xi każijiet; barra minn hekk, jinnota li dawn għandhom ikunu mmirati 

lejn dawk il-flotot li huma mġiegħla jwaqqfu l-attivitajiet tagħhom minħabba kawża 

esterna, bħal pereżempju l-għeluq ta' post tas-sajd; jitlob ukoll li l-miżuri ta' appoġġ għall-

waqfien definittiv tal-attività tas-sajd jinżammu taħt l-istess kundizzjonijiet li taħthom 

joperaw attwalment, filwaqt li jsir ukoll, fil-każijiet fejn ikun meħtieġ, awditu ekonomiku 

dwar ir-riperkussjoni tal-ħatt ta' bastimenti fuq il-bilanċ tal-flotta u l-kapaċità reali tal-

qbid; 

5. Jinnota li l-Brexit mgħandux jintuża bħala skuża biex jitnaqqas il-finanzjament futur; 

huwa tal-fehma li l-UE għandha ssib mod biex tiżgura li tnaqqis possibbli fil-QFP ta' wara 

l-2020 ma jirriżultax awtomatikament f'allokazzjonijiet aktar baxxi għall-FEMS, hekk kif 

sar tnaqqis fil-baġit tal-2018; jissottolinja l-fatt li l-appoġġ għandu jiġi speċifikament 

prijoritizzat għal sajd kostali fuq skala żgħira; iwissi, barra minn hekk, li r-riskju tal-

impatt tal-Brexit fuq l-industrija tas-sajd jeħtieġ intestatura tal-baġit solida, minħabba l-

baġit allokat għal dan is-settur fl-UE, li diġà ġie mnaqqas; 

6. Jipproponi li l-finanzjament jiżdied permezz ta' strumenti finanzjarji oħra li 

jikkomplementaw l-għajnuna mhux ripagabbli; barra minn hekk, jipproponi li jkun 

possibbli l-aċċess għal skema ta' self li tippermetti lis-settur iżid il-possibbiltajiet ta' 
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finanzjament bil-għan li jissaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku tal-impriżi, kif ukoll sabiex 

titkompla l-ħidma biex jittaffa l-impatt ambjentali ta' attività ta' estrazzjoni; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li l-FEMS jingħata biżżejjed finanzjament biex jiġi permess 

investiment fis-sostenibbiltà, is-selettività u l-kompetittività tal-flotot tas-sajd; 

8. Jenfasizza li l-livell ta' implimentazzjoni tal-FEMS 2014–2020 tliet snin wara l-adozzjoni 

tiegħu fil-15 ta' Mejju 2014 għadu mhux sodisfaċenti, peress li minn Settembru 2017, 

1.4 % biss mill-EUR 6.4 biljun ta' fondi kienu ġew użati; jispera li l-livell ta' 

implimentazzjoni tal-FEMS u ta' programmi strutturali u ta' investiment oħra tal-UE 

eventwalment se jitjieb; jenfasizza li l-livell baxx ta' eżekuzzjoni huwa dovut fil-biċċa l-

kbira għad-dewmien fl-approvazzjoni tar-regolament ta' dan il-fond Ewropew wara r-

riforma tal-PKS u n-nuqqas ta' ċarezza fl-ipproċessar, f'ħafna każijiet, tal-għajnuniet fi 

ħdan il-fond; jitlob, għalhekk, għal aktar preċiżjoni u simplifikazzjoni f'dan ir-rigward; 

jitlob li jkun hemm aktar flessibbiltà fl-allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet, b'mod 

partikolari, l-finanzjament relatat mad-data mhux użat mill-Istati Membri għandu jkun 

jista' jiġi trasferit lill-istituti ta' riċerka u għal skopijiet ta' kontroll għandu jkun jista' jiġi 

trasferit lill-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA); 

9. Jinsisti wkoll li l-ispejjeż relatati mal-obbligu ta' ħatt l-art jiġu kkumpensati mill-FEMS, li 

jippresupponi li dan il-fond ikun ġie ssimplifikat u mogħti biżżejjed fondi; 

10. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jittieħdu passi sabiex jiġi żgurat li l-fond tas-sajd tal-UE għal 

wara l-2020 ikun implimentat b'mod aktar mgħaġġel, flessibbli u inqas burokratiku, 

mingħajr id-dewmien li għadu qed jifni lill-FEMS 2014–2020, biex wieħed jipprova jevita 

ripetizzjoni tas-sitwazzjoni attwali; 

11. Jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi l-klawsola dwar l-investiment sabiex l-investimenti 

reġjonali u nazzjonali kkofinanzjati permezz tal-FEMS ikunu jistgħu jiġu esklużi mill-

kalkoli tad-defiċits nazzjonali użati għall-iskopijiet tas-Semestru Ewropew; 

12. Jappoġġa l-fehma miżmuma b'mod wiesa' mill-industrija u mill-amministrazzjonijiet tal-

Istati Membri li r-regoli attwali ta' finanzjament huma kkumplikati wisq u jistgħu jkunu 

inqas ikkumplikati inġenerali, u għal proġetti li jinvolvu livelli baxxi ta' finanzjament 

b'mod partikolari; jirrimarka li peress li r-rapport dwar ir-Regolament Omnibus maħsub 

biex jissimplifika r-Regolament Finanzjarju ma kienx ikopri lill-FEMS, jenħtieġ li ssir 

simplifikazzjoni tar-Regolament dwar il-FEMS; 

13. Jenfasizza l-importanza tal-kontroll tas-sajd u tal-ġbir ta' data xjentifika, li huma l-pilastri 

tal-Politika Komuni tas-Sajd; iqis li għandhom jibqgħu jibbenefikaw mill-fondi tal-UE u li 

l-Istati Membri għandhom isaħħu l-isforzi tagħhom biex jużaw dawn il-mezzi; 

14. Huwa tal-fehma li, għal fond tas-sajd ġdid tal-UE, għandhom jiġu introdotti regoli tal-

proporzjonalità sabiex proġetti żgħar ikollhom inqas piż burokratiku minn proġetti kbar; 

għal dan il-għan jipproponi l-adozzjoni ta' tip ta' regola "de minimis" għall-għajnuniet 

żgħar taħt dan il-fond tal-UE ġdid għas-sajd; 

15. Jenfasizza li, għalkemm l-UE tibqa' importatur nett tal-frott tal-baħar, is-sajd Ewropew 

ikompli jkun kemm sors importanti ħafna ta' ikel bnin fis-suq Ewropew kif ukoll garanzija 

ta' awtonomija fl-ikel; jenfasizza li l-UE għandha tkompli tevita d-dħul fis-suq ta' prodotti 
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minn pajjiżi terzi li ma jissodisfawx ir-regoli alimentari, ambjentali u soċjali tal-

Konvenzjoni 188 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol jew ta' kontra s-sajd 

illegali, mhux iddikjarat u mhux irregolat u jenħtieġ li dawn ir-rekwiżiti jiġu integrati fil-

ftehimiet ta' kummerċ ħieles; jenfasizza li b'mod ġenerali, l-importazzjonijiet ta' standard 

inferjuri ta' prodotti tas-sajd li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti legali għandhom ikunu ristretti, 

u għandhom jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti tas-sajd; jenfasizza l-bżonn li 

jissaħħu u jiġu armonizzati l-kontrolli u l-ispezzjonijiet tal-importazzjonijiet minn pajjiżi 

terzi, sabiex timpedixxi li prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti meħtieġa mir-

regolamentazzjoni fis-seħħ jidħlu fis-suq tal-UE; 

16. Jenfasizza li l-valur miżjud Ewropew fil-ġestjoni tas-sajd s'issa fil-biċċa l-kbira ġie 

assoċjat ma' tnaqqis fil-kapaċità tal-flotot tas-sajd, ġestjoni soda tar-riżorsi, kwalità tal-

prodotti u pproċessar tal-prodotti; huwa tal-fehma li għall-QFP ta' wara l-2020, bilanċ 

bejn ir-riżorsi tas-sajd u l-kapaċità tal-flotta se jkollu jiġi kkunsidrat; jenfasizza li elementi 

oħra b'valur miżjud mhux kwantifikabbli għandhom jiġu kkunsidrati wkoll, bħalma huwa 

r-rwol li għandu s-settur tas-sajd f'komunitajiet li jiddependu ħafna minn dan is-settur 

f'termini ta' impjiegi diretti u indiretti u t-tkabbir lokali; jenfasizza, għalhekk, l-importanza 

li jinżamm fond tas-sajd indipendenti biex jappoġġa lil dawn il-komunitajiet u jiżgura 

koeżjoni territorjali akbar; 

17. Jenfasizza li l-komunitajiet kostali li jiddependu mis-sajd artiġjanali għandhom jingħataw 

prijorità fil-FEMS futur minħabba l-importanza li għandu s-sajd artiġjanali f'dawn il-

lokalitajiet f'dak li jirrigwarda l-ambjent u l-impjiegi, peress li dan is-settur jirrappreżenta 

80 % tal-flotta Ewropea u 40 % tal-impjiegi totali fis-settur primarju, minbarra l-postijiet 

tax-xogħol indiretti li jiġġeneraw fid-distribuzzjoni fuq skala lokali, il-manifattura ta' 

xbieki jew it-tiswija ta' dgħajjes; barra minn hekk, il-komunitajiet kostali li jiddependu 

mis-sajd artiġjanali għandhom jingħataw prijorità fil-FEMS futur, sabiex jiżdiedu u jiġu 

pprovduti introjtu u postijiet tax-xogħol; jinnota li dan kien il-messaġġ tar-riforma tal-PKS 

u li nstema' meta ġiet ifformulata l-politika l-ġdida; 

18. Jenfasizza l-importanza tad-dimensjoni soċjali u ekonomika tas-sajd għall-komunitajiet 

lokali u għal xi reġjuni marittimi u kostali; jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinżammu biżżejjed 

previżjonijiet finanzjarji biex is-setturi tal-flotta kostali, artiġjanali u ta' skala żgħira jkunu 

jistgħu jiksbu finanzjament; 

19. Jenfasizza li s-sajd kostali tradizzjonali jgawdi minn attraenza turisitika qawwija, li b'mod 

indirett toħloq effetti ekonomiċi pożittivi ħafna fuq setturi ekonomiċi oħra; 

20. Jenfasizza li l-komunitajiet kostali u insulari Ewropej huma u se jibqgħu dipendenti ħafna 

fuq is-settur tas-sajd, kemm għall-ipproċessar tal-prodotti tal-baħar, it-turiżmu, il-catering 

u upstream mill-industrija tat-tarznari, il-manutenzjoni, it-tiswija, is-sigurtà u t-teknoloġiji 

ġodda; jenfasizza, għalhekk, li l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità (CLLD) u l-gruppi 

ta' azzjoni lokali tas-sajd (FLAGs) għandhom jibqgħu fokus u l-finanzjament tagħhom 

għandu jiżdied, peress li huma jservu biex il-komunitajiet lokali tas-sajd jindirizzaw dawn 

l-isfidi fil-livell lokali, billi jużaw l-għarfien tal-partijiet interessati lokali biex jindirizzaw 

kwistjonijiet lokali; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li tinżamm intatta l-istruttura 

ta' finanzjament tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi tas-sajjieda u tal-kontribuzzjonijiet 

lir-rappreżentanti tal-professjoni; 

21. Jemmen li l-miżuri ta' kontroll huma komponent fundamentali u essenzjali tal-PKS sabiex 
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jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u li kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri 

jeħtieġ li jiddedikaw riżorsi ekonomiċi u riżorsi oħrajn suffiċjenti għall-attivitajiet ta' 

kontroll; għalhekk jikkunsidra li l-fond futur irid jiżgura appoġġ suffiċjenti f'dan ir-

rigward; 

22. Jenfasizza l-ħtieġa li tinżamm kif inhi l-istruttura tal-finanzjament taż-żewġ strumenti ta' 

appoġġ kollettiv għas-settur tas-sajd, il-gruppi ta' azzjoni lokali u l-Organizzazzjonijiet 

tal-Produtturi tas-Sajd, filwaqt li jitqies li dawn huma elementi bażiċi għall-iżvilupp tas-

sajd fir-reġjuni li jiddependu minn din l-attività; 

23. Jikkunsidra li l-FEMS għandu jkompli jagħti appoġġ finanzjarju prijoritarju lis-sajd ta' 

mal-kosta u dak artiġjanali għar-rwol soċjoekonomiku li għandu fir-reġjuni li jiddependu 

ħafna fuq is-sajd, mingħajr tnaqqis tal-appoġġ finanzjarju għal flotot oħrajn li huma wkoll 

neċessarji għall-provvista ta' ikel tajjeb għas-saħħa lis-swieq tal-UE; 

24. Jikkunsidra li huwa meħtieġ li ssir riflessjoni dwar il-possibbiltà ta' finanzjament ta' 

miżuri għall-immodernizzar ta' ċerti flotot li qdiemu u li joħolqu riskji ta' sigurtà fil-baħar, 

bħal fil-każ ta' xi flotot tar-reġjuni ultraperiferiċi, bil-perspettiva tar-riforma li jmiss tal-

QFP, sakemm dan ma jagħtix lok għal żieda fil-kapaċità tas-sajd; 

25. Jenfasizza r-rwol dejjem aktar importanti tal-hekk imsejħa "ekonomija blu"; huwa tal-

fehma li l-prijoritajiet tal-Istrateġija tat-"Tkabbir Blu" għandhom jiġu allinjati ma' dawk 

tal-FEMS bl-allokazzjoni ta' intestatura baġitarja speċifika, jiġifieri s-sostenibbiltà 

ambjentali, l-effiċjenza tar-riżorsi, il-kompetittività, il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' 

impjieg ta' kwalità għolja, it-taħriġ akkademiku u professjonali u l-koeżjoni territorjali; 

jistieden lill-Kummissjoni terġa' teżamina l-allokazzjonijiet finanzjarji għat-"Tkabbir Blu" 

fil-QFP u jenfasizza li l-fond tas-sajd għandu jkollu rwol importanti f'dan ir-rigward; 

26. Jilqa' x-xewqa li tingħata spinta lis-settur tal-akkwakultura fil-qafas tal-Istrateġija 

Ewropea dwar l-"ekonomija blu" - u li għalih huwa ddedikat 20 % tal-FEMS - iżda 

jilmenta dwar l-ostakli amministrattivi għall-iżvilupp tal-akkwakultura; jitlob, għalhekk, li 

ssir riflessjoni dwar modi li jnaqqsu l-burokrazija żejda fl-Istati Membri; 

27. Jenfasizza l-ħtieġa għal miżuri ta' appoġġ sabiex jiġi ffaċilitat id-djalogu soċjali u għal użu 

tal-FEMS biex jgħin fit-taħriġ ta' professjonisti kwalifikati fis-settur marittimu u tas-sajd; 

jisħaq fuq l-importanza tal-modernizzazzjoni tas-settur marittimu u tas-sajd u jinnota r-

rwol li l-innovazzjoni għandha f'din il-modernizzazzjoni; jitlob għalhekk li jiġi mtejjeb l-

investiment fl-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-ħtieġa 

li jsir titjib fis-selettività tal-irkaptu tas-sajd fil-kuntest tal-obbligu ta' ħatt l-art, u li jiġu 

ssodisfati l-kriterji tal-MSY, u fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi żgurata l-effiċjenza tal-bastiment 

u l-kumdità u s-sikurezza tal-ekwipaġġ; jitlob barra minn hekk li jkollhom aċċess għall-

fondi dawk l-impriżi ta' setturi oħrajn li jiżviluppaw proposti għas-settur tas-sajd u jitlob li 

jiżdiedu l-possibbiltajiet ta' finanzjament sabiex tingħata spinta għal titjib fil-prestazzjoni 

ekonomika u ambjentali tas-settur; 

28. Jafferma mill-ġdid l-importanza tal-promozzjoni u tal-investiment fid-diversifikazzjoni 

tas-sajd bl-iżvilupp ta' attivitajiet komplementari; 

29. Ifakkar fil-ħtieġa li jittejjeb il-ġbir ta' data xjentifika u jiġi żgurat aktar aċċess għaliha, li 

jitrawmu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' data xjentifika bejn is-setturi marittimi u tas-
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sajd, fuq naħa waħda, u l-komunità xjentifika, l-NGOs u entitajiet oħra fuq in-naħa l-oħra, 

u li jiġu mħeġġa attivitajiet ġodda ta' riċerka xjentifika u li jinħolqu fergħat ġodda fis-

settur tas-sajd, bħall-akkwaponika; 

30. Itenni kemm huwa importanti li jintużaw opinjonijiet xjentifiċi rigorużi u indipendenti fil-

valutazzjoni tal-istat tar-riżorsi tas-sajd, biex jittieħdu deċiżjonijiet ta' ġestjoni li 

jagħmluha possibbli li jinkisbu r-rendimenti massimi sostenibbli (MSY); huwa tal-fehma 

li għandu jiġi pprovdut finanzjament suffiċjenti għall-FEMS wara l-2020 għall-finijiet ta' 

ġbir ta' data xjentifika; 

31. Jenfasizza l-importanza li jinżamm mill-inqas l-istess livell ta' finanzjament għall-EFCA 

esklużivament fil-kompitu tagħha fil-qasam tal-kontroll, spezzjoni u sorveljanza tas-settur 

tas-sajd; jitlob li r-rwol tal-EFCA jissaħħaħ fil-ġejjieni sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-PKS, 

u biex l-EFCA tikkonsolida l-attivitajiet tagħha rigward it-tmexxija tal-flotot tas-sajd u s-

superviżjoni ta' proċeduri ta' monitoraġġ; jistieden lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament 

għall-EFCA. 
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