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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Politika komuni tas-sajd (PKS) tal-Unjoni Ewropea hija indispensabbli biex tinkiseb ġestjoni 
sostenibbli tas-sajd fid-dimensjonijiet kollha tagħha, jiġifieri ambjentali, ekonomika u soċjali. 
Sal-lum, il-politika komuni tas-sajd ma pproduċietx ir-riżultati mistennija u l-Kummissjoni 
ssostni l-bżonn ta' riforma tal-PKS biex twaqqaf it-tnaqqis gravi tal-popolazzjonijiet tal-ħut ta' 
bħalissa, il-kapaċità żejda tal-flotta kif ukoll il-profittabilità skarsa u r-reżiljanza ekonomika 
baxxa għal għadd konsiderevoli ta' flotot. Għaldaqstant, tinħtieġ riforma ta' xi elementi bil-
għan li jintlaħaq l-objettiv ġenerali li jikkonsisti fil-garanzija ta' attivitajiet ta' sajd u 
akkwakultura li jagħtu kundizzjonijiet ambjentali sostenibbli fit-tul u jikkontribwixxu għad-
disponibilità tal-provvisti tal-ikel. 

Politika mġedda għandha timmira għal sfruttament tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar li 
terġa' ġġib, u żżomm, ir-riżorsi tal-ħut 'il fuq mil-livelli kapaċi jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli. Tali sistema għandha ssir operattiva mill-aktar fis possibbli billi, b'hekk, 
dan ikun iwassal għal titjib kumplessiv tal-istokks li jirriżulta f'titjib sinifikanti f'termini 
ekonomiċi u soċjali. Mill-banda l-oħra, it-tnaqqis fil-qabdiet mhux mixtieqa, it-tmiem tal-
iskartar tal-ħut u t-tnaqqis tal-impatt negattiv fuq l-ekosistemi, anki permezz tal-iżvilupp ta' 
rkaptu selettiv, se jikkontribwixxu għall-istat ambjentali tajjeb.

L-aċċess ugwali għall-ilmijiet għandu jibqa' wieħed mill-prinċipji ċentrali tal-PKS, bħall-
konservazzjoni tar-riżorsi bijologiċi tal-baħar li trid tkompli tikkostitwixxi pilastru 
fundamentali biex jinkisbu l-objettivi tal-PKS. Il-pjanijiet ta' ġestjoni multiannwali intiżi 
għall-ġestjoni tal-isfruttament tar-riżorsi f'livelli sostenibbli jikkostitwixxu b'mod partikolari 
elementi kruċjali għall-politika tal-konservazzjoni. Barra minn hekk, għadha meħtieġa 
ġestjoni bażika tal-flotot permezz ta' limiti ġenerali ta' kapaċità tas-sajd għal kull Stat 
Membru. 

Il-PKS għandha tappoġġa l-iżvilupp tal-industrija tal-akkwakultura li tirriżulta sostenibbli 
f'termini ambjentali, ekonomiċi u soċjali. L-akkwakultura sostenibbli għandha l-potenzjal 
biex tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-ikel kif ukoll għat-tkabbir u għall-impjiegi fir-reġjuni 
tal-kosta u rurali bil-kundizzjoni li tkun ġestita b'mod adegwat biex timminimizza d-degrad 
ambjentali. Jista' jinkiseb progress konsiderevoli meta l-Istati Membri jiżviluppaw, abbażi ta' 
linji gwida strateġiċi tal-Unjoni, pjanijiet strateġiċi nazzjonali biex jiffaċilitaw l-iżvilupp 
sostenibbli tal-akkwakultura fir-rigward tas-sigurtà tal-attivitajiet, tal-aċċess għall-ilmijiet u 
għat-territorju. Anki l-appoġġ għan-netwerk Natura 2000 taż-żoni protetti fis-settur tal-baħar 
jikkostitwixxi investiment vitali f'dan il-kuntest. Teżisti dimensjoni ċara tal-Unjoni fl-iżvilupp 
tal-akkwakultura: l-għażliet strateġiċi magħmula fuq livell nazzjonali jista' jkollhom effett fuq 
tali żvilupp fi Stati Membri ġirien. Huwa essenzjali li l-Istati Membri jkollhom l-opportunità 
li jkunu jafu xi jkunu qegħdin jippjanaw Stati Membri oħra għall-iżvilupp futur tal-
akkwakultura.

L-ammont totali previst għall-PKS (finanzjament fl-ambitu tal-Fond Ewropew għas-Sajd) 
għall-perjodu finazjarju li jmiss jammonta għal EUR 6.68 biljun. 

Ir-Rapporteur huwa favorevoli għall-orjentamenti ġenerali tar-riforma proposta.
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Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, jipproponi 
li l-Parlament jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fejn isostni l-orjentamenti ġenerali tal-
proposta tal-Kummissjoni.

Il-Kumitat għall-Baġits se jippreżenta valutazzjoni dettaljata tal-aspetti tal-baġit fl-opinjoni 
tiegħu dwar il-proposta għal regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 
tas-Sajd. Barra minn hekk se tiġi ttrattata l-kwistjoni tal-finanzjamenti speċifiċi favur l-
attivitajiet ta' sajd fuq skala żgħira.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 
Ġunju 2011 bit-titolu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1"; itenni li hemm 
bżonn ta' biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-
Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss 
sabiex l-Unjoni tkun tista' tissodisfa l-
prijoritajiet politiċi eżistenti u twettaq il-
kompiti l-ġodda previsti mit-Trattat ta' 
Lisbona, kif ukoll biex tirreaġixxi għal 
avvenimenti mhux previsti; iħeġġeġ lill-
Kunsill, f'każ li ma jaqbilx ma' dan l-
approċċ, jidentifika b'mod ċar liema mill-
prijoritajiet politiċi jew mill-proġetti 
tiegħu jista' jiġu abbandunati totalment, 
minkejja l-garanzija ta' valur miżjud 
Ewropew tagħhom.
______________
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1 Testis adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Jirrimarka li l-impatt finanzjaru stmat 
tal-proposta jikkostitwixxi biss 
indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u li 
dan ma jistax jiġi ffissat qabel ma jkun 
intlaħaq qbil dwar il-proposta għal 
regolament li jistabbilixxi l-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali għas-
snin 2014-2020;
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