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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar miżuri speċifiċi fil-qasam tal-politika komuni tas-sajd biex jiġi żviluppat ir-rwol 
tan-nisa
(2013/2150(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu, tal-15 ta’ Diċembru 2005, dwar in-netwerks tan-
nisa: sajd, biedja u diversifikazzjoni1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-22 ta’ Novembru 2012, dwar is-sajd kostali 
fuq skala żgħira, is-sajd artiġjanali u r-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd2,

– wara li kkunsidra r-regolamentazzjoni applikabbli għall-Fond Ewropew għas-Sajd (FES), 
speċjalment ir-Regolamenti (KE) Nru 2328/2003, Nru°861/2006, Nruº1198/2006 u 
Nru°791/2007 tal-Kunsill, li jistabbilixxu r-regoli u l-arranġamenti dwar l-għajnuna 
strutturali Komunitarja fis-settur tas-sajd3,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni u l-pożizzjonijiet adottati mill-Parlament u 
l-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (COM(2011)0804),

– wara li kkunsidra s-seduta dwar “In-Nisa u l-Iżvilupp Sostenibbli fil-qasam tas-Sajd” fil-
Kumitat għas-Sajd, tal-1 ta’ Diċembru 2010,

– wara li kkunsidra s-seduta tal-Kumitat għas-Sajd u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi, li saret fil-Parlament Ewropew fl-14 ta’ Ottubru 2013, dwar l-
iżvilupp tar-rwol tan-nisa fis-sajd u fl-akkwakultura Ewropej,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività 
li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE4,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2013 dwar il-proposta 
għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika Komuni tas-Sajd5,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu, tat-12 ta’ Settembru 2012, dwar il-
proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura6,

– wara li kkunsidra l-proposta magħmula mill-Kummissjoni u l-pożizzjonijiet adottati mill-
Parlament u l-Kunsill dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f’‘Il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)’ (COM (2011) 0810),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-22 ta’ Novembru 2012 dwar id-dimensjoni 
esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd1,

                                               
1 P6_TA(2005)0532.
2 P7_TA(2012)0460.
3 ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1.
4 ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1.
5 P7_TA(2013)0040.
6 P7_TA(2012)0333.
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– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-12 ta’ Settembru 2012, dwar ir-riforma tal-
Politika Komuni tas-Sajd – Komunikazzjoni Ġenerali2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni intitolata 
“Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015” (COM(2010)0491),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għas-Sajd u tal-Kumitat għad-

Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ 
Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (A70000/2013),

A. billi x-xogħol imwettaq min-nisa fis-sajd u l-akkwakultura mhuwiex rikonoxxut u, 
ġeneralment, jibqa’ inviżibbli, minkejja li jirrappreżenta valur ekonomiku konsiderevoli u 
jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà soċjali, ekonomiċi u ambjentali ta’ diversi lokalitajiet u 
reġjuni fl -Ewropa, b’mod partikolari fiż-żoni li jiddependu fuq is-sajd;

B. billi aktar minn 100 000 mara jaħdmu fis-settur tas-sajd fl-Istati Membri, li 4 % minnhom 
iwettqu xogħol fis-settur tal-estrazzjoni, 30 % f’dak tal-akkwakultura, prinċipalment fis-
sajd għall-frott tal-baħar li jsir bil-mixi, u madwar 60 % fl-industrija tal-ipproċessar; 

C. Filwaqt li jirrikonoxxi l-kontribut tan-nisa fl-attivitajiet relatati mas-sajd u l-akkwakultura, 
u b’mod partikolari f’dawk relatati mal- ipproċessar, it-trasformazzjoni, l-ippakkjar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-ħut, jew il-ġestjoni tal-intrapriżi tas-sajd;

D. billi l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-22 ta’ Novembru 2012, dwar is-
sajd kostali fuq skala żgħira, is-sajd artiġjanali u r-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
fil-paragrafu 30 tagħha jistieden lill-Istati Membri jqisu l-importanza tar-rwoli ekonomiċi, 
soċjali u kulturali tan-nisa fl-industrija tas-sajd, sabiex in-nisa jkun jista’ jkollhom aċċess 
għall-benefiċċji soċjali; jenfasizza li l-parteċipazzjoni attiva tan-nisa fl-attivitajiet relatati 
mas-sajd tikkontribwixxi, l-ewwel nett, għaż-żamma ta’ tradizzjonijiet u prattiki kulturali 
speċifiċi u, it-tieni nett, għas-sopravivenza tal-komunitajiet tagħhom, u b’hekk tiġi wkoll 
issalvagwardata d-diversità kulturali tar-reġjuni kkonċernati;

E. billi l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta’ Settembru 2012, 
jeħtieġ il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fl-organizzazzjonijiet ta’ produtturi tas-
settur tas-sajd u l-akkwakultura; 

F. billi l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-22 ta’ Novembru 2012, dwar is-
sajd kostali fuq skala żgħira, is-sajd artiġjanali u r-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
jappella fil-paragrafu 31 tagħha mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 
(FEMS) finanzjament biex jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-settur tas-sajd, 
appoġġ għall-assoċjazzjonijiet tan-nisa, taħriġ vokazzjonali għan-nisa, u tisħiħ tar-rwol 
tan-nisa fis-sajd billi jingħata appoġġ għall-attivitajiet li jitwettqu fuq l-art u għall-

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2012)0461.
2 P7_TA(2012)0336.
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attivitajiet assoċjati mas-sajd, kemm fil-produzzjoni kif ukoll fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni;

G. billi jqis it-toqol tax-xogħlijiet magħmula tradizzjonalment min-nisa fis-settur tas-sajd u 
tal-akkwakultura, bħal fil-każ tas-sajd għall-frott tal-baħar li jsir bil-mixi, il-bejgħ 
tradizzjonali tal-ħut, kemm jekk ikun mit-triq jew f’faċilitajiet adattati biex jagħmlu dan, 
il-manifattura u t-tiswija tax-xbieki tas-sajd (dawk li jsewwu x-xbieki), eċċ;

H. billi l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-22 ta’ Novembru 2012, dwar is-
sajd kostali fuq skala żgħira, is-sajd artiġjanali u r-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
fil-paragrafu 39 tagħha jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw miżuri 
biex jiggarantixxu li n-nisa jkunu jistgħu jgawdu paga ugwali u drittijiet soċjali u 
ekonomiċi oħra, inkluża l-assigurazzjoni li tkopri r-riskji li huma esposti għalihom 
minħabba x-xogħol fis-settur tas-sajd u r-rikonoxximent ta’ patoloġiji speċifiċi bħal mard 
okkupazzjonali;

I. billi jirrikonoxxi li l-informazzjoni statistika dwar il-forza tax-xogħol, u b’mod partikolari, 
dik dwar it-tqassim skont is-sessi f’ċerti attivitajiet, kif ukoll dik dwar is-sajd artiġjanali 
jew fuq skala żgħira, l-akkwakultura estensiva u l-attivitajiet relatati, issir sekondarja għal 
dik relatata mal-qbid, il-ħatt, it-tunnellaġġ, eċċ.;

J. billi jirrikonoxxi li, minkejja x-xogħol imwettaq min-nisa fis-settur tas-sajd u l-
akkwakultura u l-kontribut ekonomiku importanti tagħhom, ma jgawdux protezzjoni 
soċjali u tax-xogħol adegwata u lanqas ma għandhom status professjonali u tax-xogħol 
xieraq;

K. billi jirrikonoxxi li n-nisa jsofru diskriminazzjoni ekonomika fis-settur tas-sajd, u jirċievu 
paga inqas mill-irġiel għat-twettiq tal-istess xogħol;

L. billi jirrikonoxxi li x-xogħol imwettaq min-nisa fis-settur tas-sajd spiss ma jkollu ebda 
rikonoxximent legali u ma jinvolvix aċċess għal protezzjoni soċjali proporzjonat mar-
riskji u l-kundizzjonijiet speċifiċi tas-saħħa u l-karatteristiċi ta’ dawn l-attivitajiet;

M. billi l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-22 ta’ Novembru 2012, dwar is-
sajd kostali fuq skala żgħira, is-sajd artiġjanali u r-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
fil-paragrafu 42 tiegħu jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi biex 
jippromwovu u jiksbu rikonoxximent akbar, kemm fuq livell legali kif ukoll soċjali, għax-
xogħol tan-nisa fis-settur tas-sajd, u biex jiżguraw li n-nisa li jaħdmu full-time jew part-
time għal impriżi familjari jew li jgħinu lill-konjuġi tagħhom u li jikkontribwixxu b’dal-
mod għas-sostenibbiltà ekonomika tagħhom stess u tal-familja, jingħataw l-istess 
rikonoxximent legali jew benefiċċji soċjali li jgawdu minnhom persuni li jaħdmu għal 
rashom, b’mod partikolari billi tiġi applikata d-Direttiva 2010/41/UE, u biex jiġu żgurati 
d-drittijiet soċjali u ekonomiċi tagħhom, inkluża l-ugwaljanza fis-salarji, il-benefiċċji tal-
qgħad fil-każ li jitilfu l-impjiegi tagħhom (b’mod temporanju jew definittiv), id-dritt għal 
pensjoni, il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u tal-familja, l-aċċess għal-liv tal-maternità, 
l-aċċess għas-sigurtà soċjali u għas-servizzi tas-saħħa mingħajr ħlas, u l-ħarsien tas-saħħa 
u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u drittijiet soċjali u ekonomiċi oħra, inkluża assigurazzjoni li 
tkopri r-riskji fuq il-baħar;

N. billi l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-12 ta’ Settembru 2012 , jitkellem 
dwar il-ħtieġa ta’ rikonoxximent legali u soċjali akbar u kumpens ikbar għar-rwol tan-nisa 
fis-settur tas-sajd, u l-istess drittijiet bħall-irġiel, kif ukoll status legali u benefiċċji soċjali 
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ekwivalenti għal dawk disponibbli għal ħaddiema li jaħdmu għal rashom għall-konjuġi u 
l-koabitanti tas-sajjieda li jgħinu biex iżommu n-negozju tal-familja;

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi programm tal-istatistika speċifiku fuq ir-
reġjuni li jiddependu fuq is-sajd, b’attenzjoni partikolari għas-sajd kostali artiġjanali, il-
metodi tas-sajd tradizzjonali u l-kanali kummerċjali speċifiċi, u x-xogħol u l-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol tan-nisa li jiġbru l-frott tal-baħar, in-nisa li jsewwu x-
xbieki u n-nisa artiġjani li jaħdmu fis-sajd u attivitajiet relatati mas-sajd, sabiex jiġu 
evalwati l-ħtiġijiet speċifiċi tal-attività tan-nisa u jiġi mtejjeb ir-rikonoxximent soċjali ta’ 
dawn il-professjonijiet li huma verament iebsin;

2. Iqis li huwa meħtieġ li jitjieb il-ġbir u l-analiżi ta’ informazzjoni statistika rigward l-
impjiegi fis-settur tas-sajd, imqassma skont is-sess, it-tip ta’ attività u t-tip ta’ kuntratt 
(awtonomu, part-time, full-time, każwali), biex tkun tista' ssir stima tal-kontribut tan-nisa 
fis-sajd u l-akkwakultura;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex il-ġbir tad-dejta mqassma skont is-sessi jiġi estiż għas-
settur tal-qbid u biex jiġu introdotti indikaturi ġodda bħall-età, il-livell edukattiv u l-
attività tal-konjuġi jew l-imsieħba li jikkollaboraw;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jirrikonoxxu r-rwol tan-nisa legalment u 
soċjalment fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura, kif ukoll l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni li 
jiddependu fuq is-sajd, sabiex jiġu eliminati l-ostakli ekonomiċi, amministrattivi u soċjali 
kollha li jagħmlu l-parteċipazzjoni tagħhom aktar diffiċli f’kundizzjonijiet ugwali;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jirrikonoxxu bħala mard okkupazzjonali l-
korrimenti fil-ġogi jew fl-ispina jew il-mard rewmatiku kkawżati mill-kundizzjonijiet
klimatiċi ħorox li jkollhom jaħdmu fihom in-nisa li jiġbru l-frott tal-baħar, in-nisa li 
jsewwu x-xbieki, il-proċessuri nisa, is-sajjieda nisa, in-negozjanti nisa kif ukoll dawk li 
jirriżultaw minn tqandil ta’ piżijiet eċċessivi;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi li x-xogħol tan-nisa jikkontribwixxi biex 
itejjeb it-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd, li tikkontribwixxi għall-għarfien tal-konsumatur 
u tiggarantixxi kwalità aħjar u sigurtà akbar tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, u żżid 
l-opportunitajiet ekonomiċi, gastronomiċi u turistiċi taż-żoni tas-sajd;

7. Iqis li huwa meħtieġ li tiġi promossa u appoġġjata ekonomikament il-kooperazzjoni bejn 
in-nisa permezz ta’ netwerks tan-nisa, bil-għan li jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ esperjenzi kif 
ukoll biex il-bżonnijiet u t-talbiet tagħhom jiġu kkomunikati mill-gvernijiet lokali lill-
korpi Ewropej;

8. Iqis li huwa meħtieġ li tiġi promossa u msaħħa l-parteċipazzjoni effettiva tan-nisa fil-korpi 
konsultattivi u l-Kunsilli Konsultattivi, deċiżjonali, rappreżentattivi, reġjonali jew ta’ 
assoċjazzjonijiet, li tiżgura l-parteċipazzjoni tagħhom fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fis-settur 
pubbliku u privat bl-istess kundizzjonijiet bħall-irġiel;

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) 2013-2020
9. Billi wieħed biss mill-Istati Membri uża l-opportunitajiet offruti mill-Assi 4 tal-Fond 

Ewropew għas-Sajd biex jiffinanzja proġetti li għandhom lin-nisa bħala benefiċjarji, 
iħeġġeġ lill-Istati Membri biex igawdu l-opportunitajiet offruti mill-FEMS biex:

 japplikaw il-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs, kemm fil-manifattura kif ukoll fl-
iżvilupp jew fl-implimentazzjoni tal-programmi operattivi;
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 jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-settur tas-sajd billi jfasslu s-settur mill-
ġdid u joffru faċilitajiet adegwati (bħal kmamar biex ibiddlu fuq il-bastimenti u fil-
portijiet);

 jappoġġjaw l-assoċjazzjonijiet tan-nisa bħalma huma dawk tan-nisa li jsewwu x-
xbieki, in-“neskatillas” u n-nisa li jieħdu ħsieb l-ippakkjar;

 jappoġġjaw proġetti biex itaffu l-problemi li jirriżultaw mill-kundizzjonijiet tax-
xogħol tan-nisa li jiġbru l-frott tal-baħar, inkluż il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u 
dik tal-familja;

 jappoġġjaw proġetti għall-promozzjoni u d-diversifikazzjoni tar-rwol tan-nisa fis-sajd 
u l-akkwakultura;

 jipprovdu aċċess lin-nisa u t-tfajliet għat-taħriġ permezz tal-iffinanzjar ta’ taħriġ 
speċifiku u edukazzjoni professjonali biex jippromwovu l-professjonalizzazzjoni;

 jipprovdu aċċess lit-tfajliet għall-attività tax-xogħol, kif ukoll it-tiġdid ġenerazzjonali, 
b’mod partikolari fl-iżvilupp ta’ attivitajiet tan-negozju sostenibbli tal-ambjent 
marittimu;

 jippromwovu t-taħriġ vokazzjonali, b’mod partikolari għal nisa li jaħdmu fis-settur 
tas-sajd u l-akkwakultura, biex iżidu l-possibilitajiet tagħhom għal aċċess għal 
pożizzjonijiet maniġerjali u pożizzjonijiet tekniċi kwalifikati u ta’ ġestjoni relatati 
mas-sajd f’kundizzjonijiet ta’ paga ugwali;

 itejbu r-rwol tan-nisa fis-sajd, b’mod partikolari jappoġġjaw l-attivitajiet li jsiru fuq l-
art, u għal attivitajiet relatati mas-sajd, kemm fil-produzzjoni kif ukoll fl-ipproċessar, 
il-kummerċjalizzazzjoni u l-bejgħ;

 jippromwovu l-inizjattivi intraprenditorjali mibdija min-nisa, inkluż, jekk applikabbli, 
id-diversifikazzjoni ekonomika ta’ ċerti attivitajiet relatati mas-settur tas-sajd;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu mezzi ta’ self b’imgħax favorevoli li jippermettu li 
jingħelbu d-diffikultajiet speċifiċi li jiffaċċjaw in-nisa biex jiffinanzjaw proġetti 
suxxettibbli li jiġu inklużi fil-programmi nazzjonali skont il-FEMS;

11. Itenni l-pożizzjonijiet adottati fil-qafas tal-proċedura relatata mal-Orizzont 2020, il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020), rigward l-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni tan-nisa fir-riċerka, il-proġetti u d-dixxiplini xjentifiċi kollha, u, b’mod 
partikolari, ta’ dawk li jiddedikaw l-attività professjonali tagħhom għall-għarfien tal-
ambjent marittimu;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex:

 jirrikonoxxu legalment il-ħidma tan-nisa li jikkontribwixxu finanzjarjament għall-
unità tal-familja u dawk li jagħmlu dan permezz tax-xogħol tagħhom, anke jekk mhux 
imħallas;

 jiżguraw l-għajnuniet lin-nisa (irrispettivament mill-istatus tal-unjoni tagħhom fil-
koppja), kif ukoll għall-membri tal-familja, li jikkontribwixxu biex jinżammu l-
attivitajiet tas-sajd, u jingħataw il-benefiċċji tal-qgħad f’każ ta’ interruzzjoni (b’mod 
temporanju jew definittiv), id-dritt għal pensjoni, il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u 
tal-familja, l-aċċess għal-liv tal-ġenituri, is-sigurtà soċjali u s-servizzi tas-saħħa 



PE519.712v01-00 8/11 PR\1004281MT.doc

MT

mingħajr ħlas u l-ħarsien kontra r-riskji li huma esposti għalihom fix-xogħol fis-settur 
marittimu u tas-sajd;

13. Billi l-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu, tat-22 ta’ Novembru 2012, dwar id-
dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajd, jeħtieġ fil-paragrafu 28 tagħha li, fil-qafas 
tad-WTO, l-UE tkun favur l-penalizzazzjoni tal-pajjiżi li jwettqu azzjonijiet ta’ 
diskriminazzjoni kontra n-nisa, u, fil-paragrafu 45 tagħha, jitlob lill-Kummissjoni biex, 
meta tinnegozja ftehimiet dwar is-sajd, tiżgura li l-Istat kostali jiddedika parti sostanzjali 
tal-għajnuniet settorjali għall-iżvilupp tar-rikonoxximent, il-promozzjoni u d-
diversifikazzjoni tar-rwol tan-nisa fis-settur tas-sajd u biex tiżgura l-applikazzjoni tal-
prinċipju tat-trattament u l-opportunitajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel, b’mod partikolari 
f’dak li jirrigwarda t-taħriġ u l-aċċess għall-finanzjament u l-kreditu;

Regolament bażiku dwar il-Politika Komuni tas-Sajd
14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw konformità mal-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd 

il-ġdida dwar l-aċċess għal riżorsi tas-sajd ibbażati fuq kriterji trasparenti ta’ natura 
ambjentali, soċjali u ekonomika, billi jiġu inkorporati prinċipji ta’ trattament u 
opportunitajiet ugwali bejn in-nisa u l-irġiel;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu l-istatus tax-xogħol tan-nisa f’każijiet ta’ 
waqfien temporanju tal-attività, inkluż l-irkupru bijoloġiku;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw konformità mad-
Direttiva 2010/41/UE sabiex in-nisa fis-settur tas-sajd li jaħdmu full-time jew part-time 
fin-negozji tal-familja jew jappoġġjaw lill-konjuġi jew l-imsieħba tagħhom, billi 
jikkontribwixxu b’dan il-mod għas-sostenibbiltà ekonomika tagħhom u tal-familja, kif 
ukoll dawk li jwettqu din l-attività bħala għajxien u ma jappartjenu għal ebda unità tal-
familja, jirċievu r-rikonoxximent legali u l-benefiċċji soċjali ekwivalenti bħal dawk ta’ 
persuni awtonomi;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-rapport għandu l-għan li jiżgura l-għarfien, ir-rakkomandazzjonijiet u l-inizjattivi tal-
Kumitat għas-Sajd u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa relatati mar-rwol soċjoekonomiku tan-
nisa fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura, fil-kuntest tar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd.

L-azzjonijiet speċifiċi li ġew żviluppati fil-Kumitat għas-Sajd tal-Parlament Ewropew rigward 
l-iżvilupp tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Politika Komuni tas-Sajd matul is-snin riċenti kienu 
fost l-oħrajn ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-netwerks tan-nisa: sajd, biedja u 
diversifikazzjoni (2004/2263(INI)) tal-Kumitat għas-Sajd, il-Fond Ewropew għas-Sajd 2007-
2013, u ta’ natura speċifika, fl-2010 is-seduta dwar “In-Nisa u l-Iżvilupp Sostenibbli fl-oqsma 
tas-Sajd” fil-Kumitat għas-Sajd, fejn ġew żvelati l-kundizzjonijiet diffiċli li jiffaċċjaw in-nisa 
fid-dinja tas-sajd u l-ħtieġa li, fl-aspetti kollha tal-politika tas-sajd, tiġi promossa l-
parteċipazzjoni tan-nisa.

Fl-14 ta’ Ottubru, saret seduta b’mod konġunt mill-Kumitat għas-Sajd u l-Kumitat għad-
Drittijiet tan-Nisa ‘l-Iżvilupp tar-rwol tan-nisa fis-sajd u l-akkwakultura Ewropej’, fejn ġiet 
analizzata s-sitwazzjoni tan-nisa fis-settur tas-sajd, ir-rwol tagħha fil-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda fil-komunitajiet kostali, il-bidliet fl-azzjonijiet għall-appoġġ tal-ħolqien 
ta’ netwerks tan-nisa u l-iskambju ta’ prattika tajba, l-integrazzjoni tad-dimensjoni tas-sessi fl-
istadji differenti ta’ implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għas-Sajd, b’mod partikolari fl-
Assi 4 tiegħu u l-prospetti futuri fil-qafas tar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd.

Fir-rigward tar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd li għaddejja bħalissa, għandu jiġi 
enfasizzat ir-rapport dwar is-sajd kostali fuq skala żgħira, is-sajd artiġjanali u r-riforma tal-
Politika Komuni tas-Sajd (2011/2292(INI)), li jinkludi kunċetti importanti ħafna għar-rwol 
tan-nisa fis-sajd, relatati mat-titjib fil-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol u r-rwol 
ekonomiku-soċjali u kulturali tagħhom jew il-komunikazzjoni ġenerali (2011/2290(INI)). Dan 
enfasizza l-ħtieġa ta’ rikonoxximent legali u soċjali akbar u l-importanza tax-xogħol tan-nisa 
fis-settur tas-sajd, u r-rwol tagħhom fl-ekonomija tal-familja, inkluż dak tal-koabitanti.

Minkejja l-importanza soċjoekonomika tan-nisa fis-sajd u l-akkwakultura, rari ssir referenza 
konkreta għall-konformità tal-kundizzjonijiet ugwali rigward l-aċċess tan-nisa għall-impjiegi 
relatati mas-sajd fil-pjanijiet, il-programmi, u l-leġiżlazzjoni tas-sajd. 

Ix-xogħol tan-nisa fis-sajd u l-attivitajiet relatati ħafna drabi jsiru b’mod inviżibbli biex 
jissupplimentaw il-ħidma tal-imsieħba tagħhom f’kuntest ekonomiku dejjem aktar diffiċli 
għan-negozji tal-familja. F’dawn il-każijiet la hemm paga fissa u lanqas benefiċċji soċjali. 
Ma’ dan għandu jiġi miżjud li, għal xi nisa, din l-attività hija l-uniku sors ta’ dħul ekonomiku 
tagħhom.

L-iskarsezza u n-nuqqas ta’ aċċessibilità għall-informazzjoni statistika dwar ir-rwol tan-nisa 
fid-dinja tas-sajd jirrappreżentaw ostaklu ewlieni biex jiġu evalwati l-funzjonijiet imwettqa u 
l-kontribut ekonomiku. Diffiċli li nkunu nafu fid-dettall is-sitwazzjoni attwali tax-xogħol tan-
nisa fis-sajd u l-akkwakultura meta d-dejta tingħata mingħajr distinzjoni bejn is-sessi jew it-
tip ta’ attività tax-xogħol fis-settur tas-sajd, filwaqt li tingħata aktar attenzjoni lill-produzzjoni 
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tas-sajd.

Il-Politika Komuni tas-Sajd il-ġdida għandha tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-ambjent
marittimu u, b’mod partikolari, għall-kisba ta’ status ekoloġiku tajjeb fl-2020, kif stabbilit fid-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marina) u għalhekk għandha tikkunsidra l-kontribut tan-nisa li jaħdmu fis-settur tas-sajd 
minħabba l-importanza tagħhom għall-konformità ma’ dik id-direttiva permezz tax-xogħol 
rispettuż tagħhom fl-ambjent marittimu.

Għandu jiġi mfakkar ukoll li n-nisa u ż-żgħażagħ huma dawk l-aktar affettwati fi żminijiet ta’ 
reċessjoni jew kriżi ekonomika bħal dik ta’ bħalissa u li huma l-ewwel nies li jaraw tnaqqis 
fil-potenzjal ta’ impjieg, kumpens fil-paga u kundizzjonijiet tax-xogħol .

Bħalissa fl-Ewropa hemm xi assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet tan-nisa fid-dinja tas-sajd 
biex jiddefendu d-drittijiet ugwali tagħhom u jirċievu konsulenza, u jippermettulhom ikunu 
konnessi, ikun hemm iktar koordinazzjoni u jippermettu aċċess għall-għajnuna. Fl-2008, fl-
UE kien hemm 18-il organizzazzjoni attiva fil-livell lokali jew reġjonali, 4 organizzazzjonijiet 
nazzjonali, netwerk nazzjonali, 3 netwerks transnazzjonali u netwerk Ewropew wieħed .

Fl-Ewropa, l-iktar netwerk tan-nisa huwa AKTEA li l-għanijiet tiegħu fost l-oħrajn huma li 
jagħmel ir-rwol tan-nisa fis-sajd u l-akkwakultura u fl-attivitajiet relatati viżibbli, iqajjem 
għarfien dwar il-kontribut tan-nisa f’dawn is-setturi, il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċeduri 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet f’dawn is-setturi, l-iskambju tal-esperjenzi, eċċ.

It-taħriġ huwa wieħed mill-aktar aspetti importanti għall-iżvilupp u l-professjonalizzazzjoni 
ta’ kwalunkwe qasam ta’ xogħol. Il-kompiti mwettqa min-nisa fis-sajd artiġjanali għandhom 
jiġu rregolati permezz ta’ korsijiet uffiċjali li jippromwovu l-kontinwità tax-xogħol fis-
soċjetà. Għandu jiġi osservat ukoll il-bżonn li jsir tagħlim dwar l-użu ta’ għodod relatati mal-
kompjuters għat-twettiq ta’ attivitajiet tan-negozju jew finanzi tal-familja aktar speċifiċi u 
relatati mal-ġestjoni għan-nisa fis-settur tas-sajd. 

Attwalment, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) futur għall-
perjodu 2013-2020 jinsab pendenti, l-għodda prinċipali għall-għajnuna ta’ finanzjament fis-
settur tas-sajd u l-akkwakultura fl-Unjoni.

Fil-qafas ta’ dan l-FEMS il-ġdid, l-Istati Membri għandhom jiżguraw aċċess għat-taħriġ 
permanenti taż-żgħażagħ u n-nisa fis-settur tas-sajd, sabiex is-suq tax-xogħol tas-sajd jiġi 
valorizzat mill-ġdid u sabiex tkun żgurata l-promozzjoni u l-preżenza tiegħu fil-korpi 
rappreżentattivi kollha.

Bl-istess mod, għandhom jiżguraw l-għajnuna għall-promozzjoni u ż-żamma tal-
assoċjazzjonijiet tan-nisa fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura, li jippromwovu l-preżenza, il-
kunfidenza u r-rikonoxximent soċjali akbar tagħhom.

Għandha tiġi enfasizzata wkoll l-importanza tal-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi fil-qasam tal-
ambjent marittimu, b’mod partikolari rigward l-impjieg tan-nisa fis-settur tas-sajd u l-istat tar-
riżorsi, fundamentali għall-isfruttament sostenibbli tiegħu, filwaqt li jiġu antiċipati l-effetti 
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possibbli tat-tibdil fil-klima].

L-Artikolu 79 tal-FEMS jelenka bħala eliġibbli fost l-oħrajn it-tipi ta’ operazzjonijiet relatati 
mal-analiżi xjentifika u l-implimentazzjoni tal-PKS, programmi nazzjonali pluriennali ta’ 
kampjunar, kampanji xjentifiċi ta’ riċerka fuq il-baħar, eċċ. iżda għandha tiġi enfasizzata l-
importanza li l-FEMS il-ġdid jiżgura l-ġbir u l-analiżi kontinwa ta’ dejta relatata mal-impjieg 
tan-nisa fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura u l-kontribut soċjoekonomiku tagħhom fih. Il-
konformità ma’ dan ir-rekwiżit tgħin ukoll biex ikun hemm konformità mal-Kundizzjonijiet 
Ġenerali fl-ANNESS III tal-FEMS, skont liema għandu jkun hemm l-eżekuzzjoni u l-
implimentazzjoni effettiva ta’ strateġija espliċita għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi permezz ta’, fost l-oħrajn sistema ta’ ġbir u analiżi ta’ dejta u indikaturi mqassmin skont 
is-sess u għat-tfassil ta’ politiki skont is-sessi bbażati fuq dejta konkreta.

Il-FEMS il-ġdid għandu jippromwovi wkoll l-għajnuna għan-nisa kollha li b’mod inviżibbli 
kkontribwixxew permezz tax-xogħol tagħhom għall-ekonomija tal-familja, bl-istatus ta’ 
konjuġi, koabitanti, eċċ.

Ir-Regolament bażiku l-ġdid dwar il-Politika tas-Sajd jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jirregolawha fl-Artikolu 2, u, fl-Artikolu 7 tiegħu jistabbilixxi objettivi għall-
isfruttament sostenibbli tar-riżorsi u miżuri biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv tal-
attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità marittima u l-ekosistemi tal-baħar. Biex jintlaħqu dawn 
l-objettivi huwa essenzjali li jingħata valur lill-attivitajiet li jwettqu n-nisa li jiġbru l-frott tal-
baħar, fejn jużaw ir-riżorsi tas-sajd b’mod sostenibbli u jirrispettaw il-popolazzjonijiet u r-
riġenerazzjoni tagħhom, huma jafu sew li jekk jinqabżu l-limiti, fil-futur ma jkollhomx riżorsi 
biex iwettqu xogħolhom. 

Il-Politika Komuni tas-Sajd il-ġdida għandha ssegwi t-twettiq tal-objettivi relatati mal-
prinċipju tal-ugwaljanza, ir-rikonoxximent storiku tar-rwol soċjoekonomiku tan-nisa fid-dinja 
tas-sajd, in-nondiskriminazzjoni minħabba s-sess, miżuri soċjali u għajnuniet meħtieġa għall-
qgħad, il-promozzjoni tal-inklużjoni tagħhom fil-kumitati, kumitati konsultattivi, u l-
parteċipazzjoni f’assoċjazzjonijiet, kif ukoll it-tiftix għal strumenti finanzjarji u miżuri soċjali 
meħtieġa u l-għajnuniet għal irkupri bijoloġiċi tal-ħaddiema nisa.

Fil-qosor, huwa ċar li għad hemm ħafna neċessitajiet li jiffaċċjaw in-nisa li jaħdmu fis-settur 
tas-sajd. Huwa meħtieġ li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom jiġu regolarizzati u s-
sitwazzjoni tagħhom tiġi ugwali għal dik tal-irġiel, li jiġi żgurat li l-ġenerazzjonijiet futuri 
jħossuhom miġbudin lejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol f’dan is-settur u jiġi rikonoxxut il-
kontribut tagħhom għall-iżvilupp sostenibbli tas-sajd. Għalhekk huwa essenzjali li din ir-
riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd tipprovdi l-bażi għall-kisba ta’ għajnuniet, linji gwida, 
pjanijiet u programmi ta’ taħriġ, u r-rikonoxximent u ugwaljanza tad-drittijiet meħtieġa biex 
jiġi żgurat futur aħjar u stabbli tal-ħaddiema nisa fis-settur tas-sajd.


