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Introduzzjoni

Bl-eċċezzjoni tar-riċerka tas-sajd, l-attivitajiet kollha fil-qasam ta' l-affarijiet marittimi u tas-
sajd qed jitwettqu b'mod sħiħ taħt l-intestatura 2 'Preservazzjoni u Mmaniġġjar tar-Riżorsi 
Naturali'. Hemm żewġ strumenti ewlenin: (a) il-Fond Ewropew għas-Sajd (EFF), u (b) l-hekk 
imsejjaħ "it-tieni strument", li jkopri l-azzjonijiet l-oħra kollha relatati mal-Politika Komuni 
dwar is-Sajd (CFP), inklużi s-sajd internazzjonali u l-Liġi tal-Baħar. Azzjoni preparatorja u 
proġett pilota sabiex tiġi mnedija l-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Ewropea jgħaqqdu 
l-kwadru tal-PDB ta' l-2009. 

Għall-EFF, il-Kummissjoni qed tipproponi EUR 631,7 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn 
u EUR 561,1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' ħlas, rispettivament  + 3,1 % u + 24,5 %  relattivi 
għall-baġit 2008. Iż-żieda relattivament qawwija fi ħlasijiet tista' tiġi spjegata bil-fatt li l-baġit 
ta' l-2008 kellu livelli ta' ħlasijiet baxxi għaliex il-fondi kollha kienu diġà fil-baġit ta' l-2007. 
Għall-PDB 2009, l-approprjazzjonijiet ta' ħlas proposti jikkonċernaw il-programmi ġodda ta' 
l-EFF 2007-2013 kif ukoll l-approvazzjoni ta' l-impenji li fadal tal-linji li jagħmlu parti mill-
programmi tal-Fondi Strutturali ta' l-2000-2006 (tkomplija ta' l-Istrument Finanzjarju għall-
Gwida tas-Sajd (FIFG)).

Għas-CFP, l-approprjazzjonijiet proposti huma, b’kollox, EUR 297,8 miljun għall-impenji u 
EUR 269,3 miljun għall-ħlasijiet. Meta mqabbla ma' l-2008, dan jirrapreżenta tnaqqis ta' 6% u 
11% rispettivament. Dan jirrifletti l-isforzi tal-Kummissjoni li taġġusta l-approprjazzjonijiet 
tal-baġit għall-eżekuzzjoni attwali osservata fis-snin l-aktar reċenti. Ma' dawn iċ-ċifri, EUR 
5,7 miljun iridu jiżdiedu għall-Aġenzija ta' Kontroll Tas-Sajd tal-Komunità (CFCA). Meta 
mqabbel ma' l-2008, dan jirrapreżenta medja ta' tnaqqis ta' 23% għat-titoli kollha tas-CFCA.

In-nefqa għall-attivitajiet internazzjonali (EUR 194,3 miljun kemm f'impenji u kemm fi 
ħlasijiet) naqset bi 8% meta mqabbla ma' l-2008. Dan it-tnaqqis ġej minn ammonti negozjati 
mill-ġdid u aġġustati f'diversi Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd ma' pajjiżi terzi, u minn 
bżonnijiet mhux obbligatorji ridotti għall-organizzazzjonijiet internazzjonali tas-sajd. Ħafna 
mill-approprjazzjonijiet mitluba huma maħsuba biex jiffinanzjaw ftehimiet dwar is-sajd fis-
seħħ. Sabiex jiġu mġedda uħud mill-ftehimiet attwali dwar is-sajd li se jiskadu kif ukoll xi 
ftehimiet ġodda li se jiġu nnegozjati ġie stabbilit l-ammont ta' madwar EUR 29 miljun għall-
linja ta' riserva. Il-parti li jibqa' hi maħsuba biex tiggarantixxi l-parteċipazzjoni tal-Komunità 
f'numru dejjem akbar ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali dwar is-sajd, kif ukoll 
f'xogħol preparatorju relatat.

Kummenti

L-approprjazzjonijiet globali allokati għas-sajd fil-PDB 2009 jirrapreżentaw il-kontinwità 
meta mqabbla mas-sena finanzjarja preċedenti, li għandha tkun ikkunsidrata bħala żvilupp 
negattiv minħabba li l-baġits preċedenti diġà kienu jirrapreżentaw il-minimu meħtieġ biex 
jitwettqu l-passi neċessarji ta' l-amministrazzjonijiet pubbliċi sabiex tkun implimentata 
politika Komunitarja Marittima u għas-Sajd koerenti bir-riżorsi meħtieġa biex tkun effettiva. 

Għall-industrija tas-sajd, il-pressjoni ekonomika esterna akbar taż-żieda fil-prezz tal-fjuwil 
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tkompli żżid mal-pressjonijiet eżistenti bħalma hi flotta li kapaċi tipproduċi aktar milli 
meħtieġ kif ukoll risorsa ta' bażi mdgħajfa minn ammont kbir ta' sajd. Fis-settur tas-sajd, bil-
prezzijiet fil-livelli attwali, hu stmat li l-ispejjeż tal-fjuwil huma aktar minn 30% tal-valur ta' 
ħut li jittella l-art. Uħud mill-operaturi, speċjalment dgħajjes tat-tkarkir, huma l-aktar milquta 
għaliex l-ispejjeż tal-fjuwil jirrapreżenta 50% tad-dħul.  B'kuntrast għal dan, fis-snin reċenti, 
il-prezzijiet tal-ħut ma żdiedux anzi xi drabi naqsu, u dan wassal għal telf sostanzjali għas-
settur kif ukoll għal problemi soċjali kbar għas-sajjieda b'mod ġenerali. 

Għalkemm il-Kummissjoni qed tipproponi li tirristruttura s-settur tas-sajd f'konformità mas-
sitwazzjoni makroekonomika attwali, jeħtieġ jittieħdu miżuri konkreti biex jassiguraw is-
sopravvivenza ta' dawk it-taqsimiet tal-flotta Ewropea l-aktar vulnerabbli waqt li tingħata 
attenzjoni għar-riperkussjonijiet ekonomiċi u soċjali. F'dan il-kuntest, hu meħtieġ appoġġ 
addizzjonali b'mod urġenti li jirrifletti l-assistenza meħtieġa lis-sajjieda waqt ir-ristrutturar 
tas-settur kif ukoll il-prezzijiet eċċezzjonali tal-fjuwil.

Dan l-appoġġ għandu jiġi mis-CFP b'żieda f'approprjazzjonijiet u fi ħlasijiet, f'miżuri ġodda 
ta' natura soċjali jew miżuri oħra eċċezzjonali bil-għan li tkun ristrutturata l-flotta tas-sajd, 
jitnaqqsu l-prezzijiet kif ukoll id-dipendenza fuq il-fjuwil u jingħata appoġġ soċjali akbar lis-
sajjieda, sabiex is-settur jagħmel anqas ħsara lill-ambjent, ikun anqas dipendenti fuq il-fjuwil 
u jiggarantixxi lis-sajjieda trattament ġust għal qabdiet tagħhom. Ir-rapporteur għal opinjoni 
iqis li miżuri straordinarji bħal dawn għandhom ukoll iwasslu għal aktar innovazzjoni fis-
settur u jippermettu lis-sajjieda sabiex jadattaw għar-ristrutturar tas-settur u huma 
assolutament essenzjali fi żmien eċċezzjonali bħal dak attwali.

Il-PDB 2009 tal-Kummissjoni għamlet tnaqqis fil-punt maħsub biex jiffinanzja parti mill-
miżuri ta' kontroll li jitwettqu mill-Istati Membri ta' 3.1% fuq il-bażi li dan il-punt ma kienx 
utilizzat kompletament fil-baġits preċedenti u li fl-2008 iridu jitwettqu programmi partikulari 
ta' appoġġ tekniku.

Dan it-tnaqqis jista' fil-futur iservi ta' xi tip ta' alibi biex jgħatti tmexxija fqira ta' pajjiżi li ma 
jwarrbux riżorsi suffiċjenti biex isaħħu l-kontroll tas-sajd, kompetenza li huma jiddefendu bil-
qawwa waqt li fl-istess ħin ftit jagħtu attenzjoni biex dmirhom jitwettaq b'mod sodisfaċenti, li 
hu l-obbligu legali tagħhom. Barra minn hekk, dan it-tnaqqis mhux konformi mar-rapport tal-
Qorti ta' l-Awdituri 7/20071 li jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw programmi 
analitiċi u għodda ta' segwitu għall-attivitajiet ta' spezzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu 
jiżguraw li jkun hemm il-pressjoni tal-kontroll globali adegwata u skjerament ottimali ta' 
riżorsi.

Minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom, għandha tingħata attenzjoni partikulari għar-
reġjuni l-aktar periferali sabiex dan jikkumpensa għall-iżvantaġġi kbar li ġejjin mill-iżolament 
u mill-kundizzjonijiet naturali tagħhom. Il-Kunsill approva l-mekkaniżmu ta' appoġġ 
finanzjarju għall-2008 li jammonta għal EUR 15-il miljun, li ma jikkorrispondix ma' l-
ammont ta' EUR 17-il miljun ivvutati mill-Parlament Ewropew u għalhekk, evidentement dan 
l-ammont jeħtieġ li lura kif kien. Il-qafas legali attwali wkoll jeħtieġ li jkun adattat biex 

                                               
1 Rapport Speċjali Nru 7/2007 dwar is-sistemi tal-kontroll, ta' l-ispezzjoni u u tas-sanzjoni fir-rigward tar-regoli 
dwar il-ħarsien tar-riżorsi tas-sajd Komunitarji flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni. Ġurnal Uffiċjali C317, 
28.12.2007
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jirrifletti din iż-żieda.

Il-politika marittima hi waħda mill-objettivi strateġiċi ta' l-Unjoni. L-għan hu li d-diversi 
inizjattivi fl-oqsma tat-trasport marittimu, it-turiżmu, is-sajd, l-ambjent, il-konservazzjoni tar-
riżorsi naturali kif ukoll ir-riċerka u l-iżvilupp għandhom jieħdu l-istess direzzjoni u 
jipproduċu effett multiplikatur bil-għan li tiġi żviluppata politika marittima għall-Unjoni 
Ewropea.

Jeħtieġ issir preparazzjoni sew minn qabel għall-iżvilupp ta' din il-politika ġdida integrata 
dwar l-ambjent tal-baħar. Dan ifisser li r-riżorsi finanzjarji korrispondenti li bihom se jiġu 
mnedija l-inizjattivi preparatorji jeħtieġ li jkunu disponibbli biex titkompla l-implimentazzjoni 
ta' l-Azzjoni Preparatorja li diġà nbdiet dwar il-Politika Marittima u l-Proġett Pilota dwar in-
Netwerking u l-aħjar prattiki fil-politika marittima. Hu għalhekk ferm xieraq li l-punti 
korrispondenti tal-baġit ikunu ddaħħlu fil-baġit 2009, b'hekk ikun żgurat li dawn l-inizjattivi 
ma jkunux imblukkati fl-2009. 

Ir-rapporteur għal opinjoni jesprimi, f'dan il-kuntest, it-tħassib tiegħu li politika ġdida 
marittima għall-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa għad-detriment ta' l-oqsma prijoritarji attwali 
tas-CFP sa fejn dawn għandhom x'jaqsmu mal-fondi tal-baġit korrispondenti tagħhom. EUR 6 
miljun pprovduti għall-implimentazzjoni tat-tieni sena kemm ta' l-Azzjoni Preparatorja (EUR 
4.1 miljuni) u kemm għall-Proġett Pilota (EUR 1.9 miljuni) m'humiex biżżejjed biex ikopru l-
aspetti kollha sabiex tiġi mnedija l-politika marittima ġdida għall-Unjoni Ewropea.  Fil-futur, 
dan jitlob finanzjament adegwat taħt aktar minn linja waħda tal-baġit.

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. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti għal Baġit ta' l-2009 dwar is-Sajd u l-Politika Marittima, 
minkejja l-fatt li r-riżorsi deċiżi skond il-Perspettiva Finanzjarja għall-2007-2013 huma 
insuffiċjenti biex jilħqu l-ħtiġiet tas-settur tas-sajd fi żmien ta' kriżi kontinwa fl-industrija 
tas-sajd, li hi kkaratterizzata minn żidiet fl-ispejjeż, partikolarment ta' fjuwil, minn qabdiet 
iżgħar, u minn dħul finanzjarju aktar baxx;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel proposti għal miżuri urġenti ħalli tgħin biex tiġi 
żgurata s-sopravvivenza tas-sajjieda u ta' dawk it-taqsimiet tal-flotta tas-sajd Ewropea li 
huma l-aktar vulnerabbli, bi qbil ma' din ir-riżoluzzjoni;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon it-tkomplija ta' l-Azzjoni Preparatorja dwar il-Politika Marittima u tal-
Proġett Pilota dwar in-Netwerking u l-Aħjar Prattiki fil-Politika Marittima tal-baġit ta' l-
2009, b'hekk ikun żgurat li dawn l-inizjattivi ma jkunux imblukkati fl-2009;

4. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tnaqqis ta' allokazzjonijiet maħsuba biex jiffinanzjaw 
flimkien il-miżuri ta' kontroll li jitwettqu mill-Istati Membri; iqis li s-CFP tista' tiġi 
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implimentata b'mod korrett biss fuq il-bażi ta' konformità sħiħa mill-Istati Membri 
b'kontrolli tas-sajd;

5. Jesprimi t-tħassib tiegħu li politika ġdida marittima għall-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa 
għad-detriment ta' l-oqsma prijoritarji attwali tas-CFP sa fejn dawn għandhom x'jaqsmu 
mal-fondi tal-baġit tagħhom; il-fondi proposti m'humiex suffiċjenti biex ikopri l-aspetti 
kollha biex tiġi mnedija l-politika marittima ġdida għall-Unjoni Ewropea. Fil-futur, din il-
politika titlob finanzjament adegwat taħt aktar minn linja waħda tal-baġit.
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