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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat 

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

1. wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 38, 43 u 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), 

2. billi, minkejja l-limitazzjonijiet li huma speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi kif 

stabbiliti fl-Artikolu 349 tat-TFUE, is-settur tas-sajd jipprovdi vantaġġi u potenzjal 

sostanzjali għall-iżvilupp; 

3. billi r-reġjuni ultraperiferiċi huma karatterizzati b'mod partikolari minn utilizzazzjoni 

tar-riżorsi tas-sajd u minn flotot prinċipalment magħmula minn bastimenti qodma u 

żgħar; 

4. Ifakkar li ż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tar-reġjuni ultraperiferiċi jirrappreżentaw 

2 507 537 km² jew l-ekwivalenti tat-total ta' Żoni Ekonomiċi Esklussivi kontinentali tal-

Unjoni Ewropea; 

5. Ifakkar li l-iżolament tar-reġjuni ultraperiferiċi ġie rikonoxxut u jitqies bħala prinċipju 

ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, fatt li jiġġustifika u jippermetti l-istabbiliment ta' reġim ta' 

kumpens għall-ispejjeż addizzjonali għas-sajd u l-akkwakultura f'dawn ir-reġjuni; 

6. Jenfasizza li l-appoġġ tal-attività tas-sajd sostenibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi huwa 

kruċjali biex jiġi żgurat l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali ta' dawn ir-reġjuni, 

kif ukoll l-iżvilupp sħiħ tal-potenzjal tagħhom; jenfasizza wkoll li fir-reġjuni 

ultraperiferiċi, is-sajd jirrappreżenta settur kreattiv ta' impjiegi u jgħin biex imantni l-

popolazzjonijiet lokali u biex huma jsiru aktar prosperi u b'saħħithom; jitlob li jsir kull 

sforz biex l-industrija tas-sajd issir dejjem iktar pilastru għall-iżvilupp lokali ta' dawn ir-

reġjuni, b'mod partikolari bl-appoġġ tal-ħolqien u l-konsolidazzjoni tas-setturi tas-sajd 

f'dawk ir-reġjuni u favur is-swieq lokali, b'mod partikolari fil-katina tal-provvista tal-

prodotti tas-sajd; 

7. Jenfasizza r-rabta bejn is-sigurtà alimentari u l-implimentazzjoni tas-sajd sostenibbli fir-

reġjuni ultraperiferiċi; f'dan il-kuntest, jisħaq fuq il-ħtieġa għall-parteċipazzjoni tas-sajd 

lokali fil-kisba tas-sigurtà alimentari tal-popolazzjonijiet lokali, peress li s-sigurtà 

alimentari hija llum dipendenti wisq fuq l-importazzjonijiet fir-reġjuni ultraperiferiċi; 

8. Jagħraf li l-kumplessità tal-leġiżlazzjoni Ewropea, u l-pressjoni li qed timponi b'mod 

partikolari fil-livell tad-dritt tal-kompetizzjoni, jistgħu jkunu ta' xkiel għall-ħolqien u l-

iżvilupp tas-setturi tas-sajd; jitlob simplifikazzjoni jew modifika fil-kuntest tar-

reviżjonijiet futuri tar-regolamenti sabiex tiġi ffaċilitata l-organizzazzjoni tas-sajjieda 

f'setturi fir-reġjuni ultraperiferiċi biex ikollhom aċċess għall-fondi, sabiex 

jimmassimizzaw il-prestazzjoni tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea u biex 

jimmassimizzaw l-opportunitajiet tas-sajd f'dawn ir-reġjuni kif ukoll il-ħolqien ta' 

attivitajiet ekonomiċi tax-xogħol addizzjonali bħala tali fi ħdan is-settur, filwaqt li 

titkompla l-ġlieda kontra l-frodi u jiġi żgurat l-użu sostenibbli tal-kapital tas-sajd f'dawn 

ir-reġjuni; 
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9. Ifakkar li l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 

Marittimi u s-Sajd (FEMS), imfasslin biex jindirizzaw il-problemi u l-isfidi tal-Ewropa 

kontinentali, jirrispondu b'mod limitat għall-ispeċifiċitajiet tas-sajd f'dawn ir-reġjuni, li 

ma jistgħux japplikaw b'mod uniformi għall-isfidi u l-ispeċifiċitajiet tas-sajd fir-reġjuni 

ultraperiferiċi u li jeħtieġ li jkollhom ċertu grad ta' flessibilità u prammatiżmu jew ikunu 

suġġetti għal derogi; jitlob ukoll għall-istabbiliment ta' strateġija f'kull baċir tal-baħar 

reġjonali u li tkun adattata għas-sitwazzjoni partikolari ta' kull wieħed mir-reġjuni 

ultraperiferiċi; 

10. Jitlob lill-Unjoni Ewropea biex, b'mod parallel għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 

sostenibilità u ta' iżvilupp sostenibbli stabbiliti fil-qafas tal-PKS, tisfrutta l-potenzjal 

eċċezzjonali tas-sajd tar-reġjuni ultraperiferiċi; 

11. Jitlob l-applikazzjoni sħiħa u uniformi tal-Artikolu 349 tat-TFUE fil-politiki, ir-

regolamenti, il-fondi u l-programmi tal-Unjoni Ewropea relatati mal-politika tas-sajd 

tal-Unjoni u, b'mod partikolari, fil-FEMS; 

12. Jikkunsidra li hu essenzjali li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar il-flotot tar-reġjuni 

ultraperiferiċi; 

13. Jinnota li, minħabba l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi, b'mod partikolari d-

diffikultajiet klimatiċi, is-sajjieda ta' dawn ir-reġjuni qed jindirizzaw it-tixjiħ bikri tal-

bastimenti tagħhom li qed jikkawża problemi għas-sikurezza u l-effikaċja tagħhom, u 

jagħmel il-kundizzjonijiet tax-xogħol inqas attraenti minn f'bastimenti moderni; iqis li l-

ostakli attwali għandhom jitneħħew sabiex jiġu indirizzati aħjar l-ispeċifiċitajiet tar-

reġjuni ultraperiferiċi billi jkunu possibbli t-tiġdid u l-modernizzazzjoni tal-flotot 

tradizzjonali jew artiġjanali - inkluż għas-sajd għall-gambli - li jħottu l-art il-qabdiet 

kollha tagħhom fil-portijiet tar-reġjuni ultraperiferiċi u jikkontribwixxu għall-iżvilupp 

lokali u sostenibbli tal-industriji tas-sajd tar-reġjuni ultraperiferiċi billi jsostnu s-suq 

tax-xogħol li jirriżulta, skont l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni u b'mod partikolari r-

rekwiżit li ma tingħatax għajnuna Statali li tista' twassal għal sajd żejjed; jinsisti fuq l-

importanza tas-sajd fuq skala żgħira għas-swieq tax-xogħol lokali u fuq il-potenzjal tal-

FEMS fi proċessi minn isfel għal fuq, fir-reġjuni kostali b'mod partikolari; 

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex, fuq il-mudell tal-POSEI għall-agrikoltura fir-reġjuni 

ultraperiferiċi, tesplora l-possibilità li toħloq, fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss, 

strument iddedikat speċifikament għall-appoġġ tas-sajd fir-reġjuni ultraperiferiċi u li 

verament jippermetti l-valorizzazzjoni tal-potenzjal straordinarju tas-sajd fir-reġjuni 

ultraperiferiċi; 

15. Jinnota bi tħassib li l-konsegwenzi soċjoekonomiċi ta' din is-sitwazzjoni huma 

partikolarment serji fir-reġjuni ultraperiferiċi li diġà qed ibatu minn livelli għolja ta' 

qgħad (24.6 % f'La Réunion, b'rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ ta' 52.4 %), u li l-livell 

baxx ta' investimenti fil-flotot tas-sajd ma jippermettix li jittieħdu miżuri favur l-

impjiegi, l-attraenza, il-ħiliet u t-taħriġ tas-sajjieda (potenzjali); 

16. Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali jidentifikaw u 

jippromwovu l-użu tal-Fondi Ewropej tal-koeżjoni, u b'mod partikolari tal-FEŻR, il-

FAEŻR, il-FEMS jew saħansitra l-FSE, biex isaħħu l-investimenti għall-infrastrutturi 

meħtieġa għall-iżvilupp tas-setturi tas-sajd lokali fir-reġjuni ultraperiferiċi; 
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jinkoraġġixxi b'mod partikolari l-investimenti fil-proġetti tar-rivalutazzjoni tal-impjiegi 

tas-sajd, fit-taħriġ u l-proġetti li jippromwovu l-attraenza u l-involviment taż-żgħażagħ, 

kif ukoll fil-proġetti innovattivi li għandhom bħala l-għan tagħhom is-sostenibilità tas-

sajd u l-introduzzjoni ta' tekniki ta' sajd selettiv u l-iżvilupp ta' setturi koresponsabbli 

filwaqt li jinħolqu sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali u programmi oħra tal-Unjoni; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni tiffaċilita l-aċċess ta' atturi u tas-setturi tas-sajd tar-reġjuni 

ultraperiferiċi għall-istrumenti finanzjarji Ewropej kollha possibbli; jistieden lill-

Kummissjoni tqis iktar is-sitwazzjoni ġeografika strateġika tar-reġjuni ultraperiferiċi u 

r-rwol li jistgħu jaqdu biex ikun żgurat li l-ibħra, l-oċeani u r-reġjuni kostali huma 

sfruttati b'mod sostenibbli, kif ukoll fil-governanza marittima dinjija u fl-iżvilupp ta' 

ekonomija tal-għarfien ibbażata fuq il-baħar; 

18. Jiddispjaċih li r-reġjuni ultraperiferiċi ilhom ma jibbenefikaw minn appoġġ għall-

modernizzazzjoni tal-flotta tagħhom u għaż-żieda tal-kapaċità tas-sajd tagħhom sa mis-

snin 90, u li n-nuqqas ta' koerenza bejn l-aspetti interni u esterni tal-politiki tal-UE fil-

qasam tas-sajd joħloq tfixkil kbir fl-iżvilupp ta' dan is-settur fir-reġjuni ultraperiferiċi, u 

b'hekk jillimita l-possibilitajiet biex tittaffa dik li tissejjaħ "sanzjoni doppja"; jenfasizza 

b'mod partikolari l-ħtieġa li jitwettqu valutazzjonijiet tal-impatt għar-reġjuni 

ultraperiferiċi u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej kull meta dawn jiġu affettwati mill-

ftehimiet dwar is-sajd u l-ftehimiet kummerċjali; jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina 

aħjar il-politika kummerċjali tagħha mal-politiki settorjali l-oħra tal-Unjoni, b'mod 

partikolari tal-PKS; jitlob li jiġu kkunsidrati b'mod ġenwin l-interessi tar-reġjuni 

ultraperiferiċi meta jiġu konklużi ftehimiet, b'mod partikolari permezz tal-obbligu ta' 

ħatt l-art fir-reġjuni ultraperiferiċi jew l-impjieg ta' persunal li joriġina mir-reġjuni 

ultraperiferiċi fuq il-bastimenti; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-partijiet 

interessati lokali jitqiegħdu fil-qalba tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar flotot tas-

sajd fir-reġjuni ultraperiferiċi; huwa konvint dwar l-importanza li jiġi żgurat li s-sajjieda 

tar-reġjuni ultraperiferiċi jkollhom aċċess għal informazzjoni li tispjegalhom kif huma 

jistgħu jibbenefikaw minn miżuri ta' appoġġ proposti bħalissa fl-Unjoni; 

19. Jitlob lill-Unjoni tipprijoritizza l-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux 

irregolat (IUU), li jikkostitwixxi ostaklu għall-iżvilupp sod u sostenibbli tas-settur tas-

sajd, fl-azzjoni tagħha fil-livell internazzjonali, inkluż fil-qafas tan-negozjati dwar il-

ftehimiet ekonomiċi, kummerċjali u tas-sajd, u biex tipprevedi sistemi speċifiċi għal din 

il-ġlieda fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tar-reġjuni ultraperiferiċi; 

20. Jitlob li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-impatt tal-kriżi finanzjarja u l-impatti ekonomiċi 

sinifikanti li jfixklu l-użu sħiħ tal-arranġamenti speċifiċi għall-immodernizzar tal-flotot 

tar-reġjuni ultraperiferiċi (Regolament (KE) Nru 639/2004); 

21. Ifakkar li r-reġjuni ultraperiferiċi jiddependu mir-riżorsi tal-baħar taż-Żoni Ekonomiċi 

Esklussivi tagħhom, u dan joħloq fraġilità kbira fuq livell bijoloġiku, u li għalhekk 

huwa rilevanti li ż-żoni fraġli tagħhom jiġu protetti b'mod xieraq u effikaċi, b'mod 

partikolari permezz tal-aċċess esklussiv tagħhom għall-flotot lokali li joperaw b'irkapti 

tas-sajd sostenibbli li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent filwaqt li jitnaqqas l-impatt 

negattiv tas-sajd IUU fuq dawn iż-żoni. iqis, f'dan ir-rigward, li huwa kruċjali li data 

affidabbli dwar l-istat tar-riżorsi u l-prattiki f'dawn fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi 

ultramarittimi tkun disponibbli u aċċessibbli; 
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22. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma rnexxilhiex tippubblika rapport dwar l-

implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 639/2004 qabel l-iskadenza tat-

30 ta' Ġunju 2012; iqis li hija tilfet opportunità tajba, peress li din il-pubblikazzjoni 

kienet tkun tikkostitwixxi sors ta' informazzjoni imprezzabbli għal derogi potenzjali 

futuri għas-sistema ta' ġestjoni tad-dħul u l-ħruġ tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jistgħu 

jappoġġaw l-iżvilupp tal-flotot tas-sajd fir-reġjuni ultraperiferiċi; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tipprovdi aktar informazzjoni dwar ir-raġunijiet li wasslu għad-deċiżjoni 

li ma tippubblikax dan ir-rapport. 
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