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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: 

A. Ir-riżorsi finanzjarji tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) kif ukoll il-kontribuzzjonijiet 

obbligatorji lill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u l-ftehimiet tas-sajd 

sostenibbli huma kkonċentrati fit-Taqsima III u fit-Titolu 11, "Affarijiet Marittimi u Sajd, 

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)", tal-baġit; 

B. L-objettiv fundamentali tal-PKS huwa li toħloq bilanċ bejn il-vijabbiltà ta' settur ta' 

importanza ekonomika strateġika għall-Unjoni – settur li jikkontribwixxi għall-provvista tal-

ikel, l-impjiegi u l-koeżjoni ekonomika u soċjali tar-reġjuni kostali u ultraperiferiċi tal-Unjoni 

– u l-ħtieġa li l-ekosistemi marini jiġu preservati permezz tal-iżvilupp ta' sajd ekonomikament 

u ambjentalment sostenibbli; 

1. Jinsisti fuq il-fatt li l-baġit tal-Unjoni għall-2019 imissu jipprevedi livell xieraq ta' 

approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament sabiex jirrispondu għall-ħtiġijiet tal-

finanzjament tal-PKS; huwa tal-fehma li hemm il-ħtieġa ta' livell xieraq ta' fondi li 

jkunu disponibbli faċilment biex jiġi żgurat/garantit l-investiment fit-tul ħalli l-PKS tiġi 

implimentata bis-sħiħ u ħalli tiġi garantita s-sostenibbiltà tal-akkwakultura u tal-

attivitajiet tas-sajd Ewropej; 

2. Jenfasizza l-fatt li s-settur tas-sajd tal-Unjoni fil-biċċa l-kbira tiegħu huwa kkonċentrat 

f'ċerti reġjuni li jiddependu ħafna mis-sajd, u li s-sajd, b'mod partikolari dak lokali ta' 

qrib il-kosta, jikkontribwixxi għall-ħolqien tan-nisġa soċjoekonomika u kulturali f'bosta 

reġjuni kostali u ultraperiferiċi u gżejjer; 

3. Jinnota li, billi iktar minn 60 % tal-prodotti tas-sajd ikkunsmati fl-UE joriġinaw mill-

ilmijiet internazzjonali u miż-żoni ekonomiċi esklussivi ta' pajjiżi terzi, għandhom jiġu 

kkalkulati allokazzjonijiet baġitarji adegwati għall-baġit annwali għas-sena 2019, 

speċjalment minħabba li f'dik is-sena l-protokolli konklużi mal-Mauritania u mas-

Senegal se jiġu mġedda; 

4. Jikkunsidra li d-dimensjoni esterna tal-PKS tagħmilha essenzjali li jitfasslu 

previżjonijiet baġitarji realistiċi bil-għan li jiġu ffinanzjati l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-

sajd sostenibbli ma' pajjiżi terzi; 

5. Jenfasizza li, erba' snin wara l-adozzjoni tiegħu fil-15 ta' Mejju 2014, il-livell ta' 

implimentazzjoni tal-FEMS għall-2014-2020 għadu mhux sodisfaċenti, peress li sal-

ġurnata tal-lum huwa biss 4,5 % tal-baġit li ġie implimentat (parti mill-FEMS taħt 

ġestjoni kondiviża); jittama li l-livelli ta' implimentazzjoni tal-FEMS jiżdiedu 

gradwalment, u jenfasizza li l-livelli baxxi ta' implimentazzjoni huma dovuti 

parzjalment għall-burokrazija fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni kif ukoll għan-nuqqas ta' 

ambizzjoni fl-Istati Membri, b'mod partikolari fejn jidħol l-iżgurar tal-implimentazzjoni 

sħiħa u f'waqtha tal-obbligu tal-ħatt l-art; jirrimarka li se jkunu meħtieġa fondi biex is-

settur tas-sajd jingħata appoġġ waqt li jkun qed jiddaħħal l-obbligu tal-ħatt l-art; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu biżżejjed dispożizzjonijiet finanzjarji għall-attivitajiet 
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kofinanzjati, ħalli s-setturi tal-flotta kostali, ta' skala żgħira u rikreattiva jkunu jistgħu 

jiksbu finanzjament; iqis li huwa partikolarment importanti, barra minn hekk, li jiġi 

allokat finanzjament adegwat għall-immodernizzar tal-infrastruttura tas-sajd; huwa tal-

fehma li, abbażi tal-qafas ġenerali provdut mill-FEMS, huma l-Istati Membri li 

jeħtiġilhom jistabbilixxu l-prijoritajiet ta' finanzjament tagħhom b'tali mod li jwieġbu 

għall-problemi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom dawk is-setturi; 

7. 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 

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

jkunu jistgħu jiksbu finanzjament; 

8. Jenfasizza li d-data xjentifika hija indispensabbli għall-fehim aħjar tal-funzjonament tal-

ekosistemi akkwatiċi, li min-naħa tiegħu hu prerekwiżit biex jinkiseb rendiment 

massimu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd; jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li jittejjeb il-

ġbir tad-data xjentifika u li jitrawmu l-kooperazzjoni u l-iskambji tad-data xjentifika 

bejn is-setturi marittimi u tas-sajd, fuq naħa waħda, u l-komunità xjentifika fuq in-naħa 

l-oħra; jirrimarka li hemm bżonn li tinġabar data xjentifika dwar l-impatt li għandu s-

sajd rikreattiv fuq l-istokkijiet tal-ħut; 

9. Itenni li opinjonijiet xjentifiċi rigorużi u indipendenti huma importanti biex tiġi bbażata 

fuqhom il-valutazzjoni tal-istat tar-riżorsi tas-sajd b'mod li jkunu jistgħu jittieħdu 

deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni li jippermettu li jintlaħaq ir-rendiment massimu sostenibbli 

(MSY); iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw il-finanzjament tal-FEMS għall-finijiet tal-ġbir 

tad-data xjentifika li hija kompitu essenzjali biex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet 

razzjonali u bbażati fuq ix-xjenza dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-politika 

tas-sajd; 

10. Jenfasizza l-importanza tal-monitoraġġ tal-attivitajiet tas-sajd, li huwa wieħed mill-

pilastri tal-PKS; iqis li l-monitoraġġ irid jibqa' jibbenefika mill-fondi tal-UE u li l-Istati 

Membri jeħtiġilhom jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jagħmlu użu ta' dawn il-mezzi; 

11. Jenfasizza l-importanza li jinżamm l-istess livell ta' finanzjament attwali għall-Aġenzija 

Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA), sabiex tiġi żgurata t-tmexxija bla xkiel tal-

kompiti tagħha ta' spezzjoni u sorveljanza tas-settur tas-sajd; jappella li r-rwol tal-EFCA 

jissaħħaħ ħalli jkunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi tal-PKS u biex l-EFCA nnifisha tkun 

tista' tintensifika l-attivitajiet tagħha relatati mal-governanza tal-flotot tas-sajd u s-

superviżjoni tal-proċeduri ta' monitoraġġ; 

12. Jinnota li waħda mill-isfidi li s-settur tas-sajd qed iħabbat wiċċu magħhom hija t-tiġdid 

ġenerazzjonali u li dan irid jiġi mrawwem billi jittieħdu miżuri speċjali ta' azzjoni 

politika u ta' appoġġ finanzjarju biex iż-żgħażagħ jiġu mħeġġa jaħdmu fis-settur u jiġu 

offruti kundizzjonijiet simili għal setturi oħra tal-ekonomija, b'mod partikolari fir-

reġjuni ultraperiferiċi; 

13. Jenfasizza l-ħtieġa li l-FEMS u skemi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni jintużaw biex jiġi 

aġevolat l-aċċess taż-żgħażagħ għal impjiegi fl-industrija tas-sajd; 

14. Iqis li l-Brexit ma jridx jintuża bħala skuża biex jitnaqqas il-finanzjament; huwa tal-

fehma li l-Unjoni jeħtiġilha ssib il-mezzi meħtieġa biex tiffinanzja lill-PKS kif għandu 
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