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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) tal-UE qed tiġi riformata. Billi l-ambitu tal-PKS huwa 
globali - l-UE timporta aktar minn 60 % tal-ħut li tikkonsma u l-flotot tagħha jistadu madwar 
id-dinja - huwa essenzjali li l-objettivi u l-miżuri tagħha jkunu konsistenti kemm fi ħdan kif 
ukoll barra l-UE nnifisha, speċjalment fir-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 
L-aħjar mod kif jiġi mminimizzat l-impatt estern tal-PKS huwa li jkun żgurat li l-politika tal-
UE għall-ġestjoni tas-sajd tapplika prinċipji ta' sostenibilità ambjentali fuq perjodu twil sabiex 
tonqos id-dipendenza tagħna fuq ir-riżorsi tas-sajd barra mill-Unjoni.

Id-dimensjoni esterna normalment titqies li hija limitata għall-ftehimiet tas-sajd bilaterali tal-
UE ma' pajjiżi terzi (attwalment imsejħin Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd, u li l-
Kummissjoni tixtieq li tibda ssejħilhom Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli) u 
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs). Iżda l-interessi tas-sajd tal-UE 
jinkludu ftehimiet privati bejn sidien tal-bastimenti tal-UE u pajjiżi terżi, impriżi konġunti u 
forom oħra ta' investiment. Fil-limitu tal-ambitu tal-liġi tal-UE, tali attivitajiet u relazzjonijiet 
għandhom jissodisfaw ukoll l-objettivi tal-PKS.

Għall-ewwel darba, il-Kummissjoni qed tipproponi li fir-regolament bażiku tal-PKS tinkludi 
dispożizzjonijiet dwar id-dimensjoni esterna tagħha, għalkemm il-proposta tinkludi biss 
artikoli dwar ftehimiet bilaterali u dwar organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd 
(RFMOs). 

Il-prinċipji ewlenin proposti huma:
 l-UE għandha tippromwovi l-ġestjoni tas-sajd sabiex l-istokkijiet tal-ħut jinżammu 'l 

fuq mil-livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli (l-Artikolu 39.2);
 il-ftehimiet bilaterali għandhom jiġu nnegozjati biss għall-aċċess għall- istokkijiet tal-

ħut li fil-każ tagħhom hemm eċċess disponibbli lil hinn mill-kapaċità ta' sfruttament 
tal-Istat kostali (l-Artikolu 41.2); 

 il-kumpens finanzjarju għall-aċċess għall-istokkijiet tal-ħut għandu jkun diżakkoppjat 
mill-flus li jintużaw għall-promozzjoni tal-iżvilupp settorjali f'pajjiż terz (l-Arikolu 
42).

Dawn il-proposti għandhom ikunu appoġġati bis-sħiħ mill-Kumitat għall-Iżvilupp.

Fatt aktar kontroversjali huwa li l-Kummissjoni trid tobbliga lill-Istati Membri jistabbilixxu 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, li fihom individwi jew kumpaniji 
jingħatawlhom drittijiet fit-tul fuq ħut li mbagħad huma jkunu jistgħu jinnegozjaw 
bejniethom, proċess li spiss iwassal għal konċentrazzjoni tad-drittijiet tas-sajd u jista' jwassal 
ukoll għal spekulazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd. Il-Kummissjoni tipproponi li teskludi l-
opportunitajiet tas-sajd miksuba skont il-ftehimiet bilaterali, iżda tħalli opportunitajiet tas-sajd 
f'ilmijiet ta' pajjiżi fejn l-UE m'għandhiex ftehimiet tas-sajd bilaterali u f'ilmijiet 
internazzjonali, miftuħa għal tali sistema bbażata fuq is-suq. Huwa kruċjali li tali sistema ma 
tkunx applikata f'ilmijiet barra mill-UE. Ġiet inkluda emenda f'dan ir-rigward.



PE486.094v02-00 4/10 PA\898464MT.doc

MT

Jeħtieġ li mar-regolament bażiku jiġu inklużi dispożizzjonijiet oħrajn rigward id-dimensjoni 
esterna tal-PKS, il-parti li hija partikolarment relevanti għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u ġew 
inklużi numru ta' emendi f'dan ir-rigward. 

Ħafna aspetti tal-politika esterna tas-sajd huma pjuttost vagi, b'nuqqas ta' informazzjoni 
pubblika dwar il-qbid, il-volum ta' attività tas-sajd b'bandiera tal-UE, l-impatt tal-UE u flotot 
oħra, eċċ.  Ġew proposti diversi emendi sabiex tittejjeb it-trasparenza.

Il-ftehimiet tas-sajd ġew ikkritikati bil-qawwi għal bosta snin, u xi kultant bir-raġun.  
Madankollu, ftehimiet bilaterali tal-UE negozjati b'mod ġust u implimentati kif xieraq 
għandhom il-potenzjal jikkontribwixxu għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar 
aktar milli fil-każ tat-tmiem ta' dawn il-ftehimiet, billi l-parteċipazzjoni tal-UE xorta 
titkompla taħt forom oħra, inklużi ftehimiet privati li jkunu barra minn kull xorta ta' 
monitoraġġ demokratiku.

Fir-rigward tal-ftehimiet bilaterali tas-sajd infushom, ġew proposti numru ta' dispożizzjonijiet 
addizzjonali, inkluża klawżola dwar ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-liġijiet 
internazzjonali dwar ix-xogħol. 

Ftehimiet tas-sajd reċenti inkludew 'klawżola tal-esklusività', li permezz tagħha l-bastimenti 
għandhom il-permess joperaw biss f'ilmijiet ta' pajjiżi terzi li l-UE tkun laħqet ftehim 
magħhom, jekk dawn ikunu nklużi fit-termini tal-ftehim. Tali klawżola għandha tiġi stabbilita
fir-regolament bażiku, flimkien ma' dispożizzjoni li timpedixxi lill-bastimenti milli jbiddlu 
spiss il-bandiera sabiex jagħmlu użu minn diversi pajjiżi. Dan il-bdil ta' bnadar m'għandux 
ikun permess jekk il-bastiment jixtieq li jistad skont il-ftehimiet bilaterali tal-UE.

L-objettiv tal-UE li timpenja ruħha f'organizzazzjonijiet internazzjonali għall-ġestjoni tas-sajd 
għall-promozzjoni ta' sajd sostenibbli madwar id-dinja huwa ta' min ifaħħru. Sajd globali 
mmexxi tajjeb jikkontribwixxi lejn objettivi tal-iżvilupp, bħas-sigurtà tal-ikel għal 
ġenerazzjonijiet preżenti u dwak futuri. Madankollu, sabiex l-UE jkollha suċċess huwa 
kruċjali li dak ix-xogħol ikun ikkoordinat u appoġġat mill-politiki tal-UE għall-iżvilupp. 
Hemm ħtieġa kbira ta' bini tal-kapaċità fl-oqsma tal-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza, 
il-valutazzjonijiet tal-istokkijiet u l-ġestjoni tas-sajd fil-partijiet madwar id-dinja fil-fażi ta' 
żvilupp. Sakemm l-UE ma timpenjax ruħha fil-bini tal-kapaċità b'mod olistiku, filwaqt li tuża 
l-politiki tagħha kollha b'mod koordinat, l-UE tirriskja li titqies li lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
qed titlobhom l-impossibbli fir-rigward tal-ġestjoni tas-sajd, u b'hekk iddgħajjef kull 
possibilità ta' suċċess fil-viżjoni tagħha.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) trasparenza u aċċess għall-
informazzjoni skont il-Konvenzjoni 
Aarhus, inkluż għad-dimensjoni esterna.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Tali sistema m'għandhiex tapplika 
f'ilmijiet barra mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti, għal kull stokk 
jew grupp ta' stokkijiet li għalihom jiġu 
allokati opportunitajiet tas-sajd skont l-
Artikolu 16, esklużi l-opportunitajiet tas-
sajd miksuba taħt ftehimiet dwar is-sajd 
sostenibbli.

2. Kull Stat Membru għandu jalloka 
opportunitajiet tas-sajd fuq il-bażi ta' 
kriterji ambjentali u soċjali ġusti u 
trasparenti, għal kull stokk jew grupp ta' 
stokkijiet li għalihom jiġu allokati 
opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 16, 
esklużi l-opportunitajiet tas-sajd miksuba 
f'ilmijiet barra mill-Unjoni.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Parti VII - Titolu -1 - Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu -1
OBJETTIVI ĠENERALI

Artikolu 38a
Id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni 
tas-Sajd għandha tkun koerenti mal-
politiki tal-Unjoni dwar l-ambjent, l-
iżvilupp u l-kummerċ. Din għandha tfittex 
li tikseb l-istess objettivi u tippromwovi l-
istess standards għall-ġestjoni tas-sajd kif 
applikati fl-ilmijiet tal-Unjoni. 
L-Unjoni Ewropea għandha tikkoordina 
b'mod attiv il-politika għall-kooperazzjoni 
tal-iżvilupp tagħha mal-politika esterna 
tas-sajd tagħha sabiex tappoġġa b'mod 
effettiv lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-
implimentazzjoni ta' governanza 
sostenibbli għas-sajd globali.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konformità tal-operaturi tagħhom mal-
miżuri msemmija fil-paragrafu 
preċedenti. F'każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità, il-Kummissjoni tista' tieħu 
miżuri korrettivi.

Or. en



PA\898464MT.doc 7/10 PE486.094v02-00

MT

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi skont 
miżuri relevanti adottati minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali inklużi 
RFMOs. Tali oqfsa jistgħu jinkludu:

a) żvilupp u appoġġ għall-istituzzjonijiet 
xjentifiċi u ta' riċerka neċessarji;
b) kapaċitajiet ta' monitoraġġ, kontroll u 
sorveljanza; u
c) aspetti oħra għall-bini tal-kapaċità li 
għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp ta' 
politika tas-sajd sostenibbli tal-pajjiż terz.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli. 

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati mill-
flotot kollha, sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jibqgħu 'l fuq mil-livelli kapaċi li 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli. 
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jipprevedu li l-
awtorizzazzjonijiet għas-sajd għall-
istokkijiet fil-pajjiż terz għandhom 
jingħataw biss lill-bastimenti tas-sajd li 
waqt l-24 xahar qabel it-talba għall-
awtorizzazzjoni għas-sajd kienu jtajru 
bandiera tal-UE. 
L-ebda bastiment tas-sajd tal-Unjoni 
m'għandu jopera f'pajjiż terz, li miegħu l-
Unjoni Ewropea tkun innegozjat Ftehim 
dwar is-Sajd Sostenibbli, barra mid-
dispożizzjonijiet ta' dak il-Ftehim.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Rispett għall-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u fi strumenti internazzjonali 
għad-drittijiet tal-bniedem rilevanti oħra, 
u għall-prinċipju tal-istat tad-dritt, 
għandhom jikkostitwixxu element 
essenzjali tal-Ftehimiet għas-Sajd 
Sostenibbli.  

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
indipendenti tal-impatt ta' kull protokoll 
qabel il-bidu tan-negozjati għall-protokoll 
sussegwenti u għandhom jinkludu 
informazzjoni dwar il-qbid u l-attività tas-
sajd. Tali valutazzjonijiet għandhom 
ikunu pubbliċi.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess għar-
riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi;

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess għar-
riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi bl-
objettiv fit-tul li l-ispiża totali kollha 
titħallas mill-benefiċjarji tal-aċċess għas-
sajd;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza, trasparenza, 
parteċipazzjoni u mekkaniżmi ta' 
responsabilità u elementi oħra ta’ bini tal-
kapaċità li għandhom x’jaqsmu mal-
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Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
speċifiċi.

iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli 
mmexxija mill-pajjiż terz. Għanjuna 
finanzjarja bħal din tkun ikkundizzjonata 
mill-kisba ta’ riżultati speċifiċi.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat ta' 
monitoraġġ attribwiti lill-kumitati 
konġunti previsti fil-ftehimiet għas-sajd 
sostenibbli ma' pajjiżi terzi, tali għajnuna 
għandha tkun suġġetta għal mekkaniżmu 
ta' valutazzjoni trasparenti u 
responsabbli, inklużi awditjar finanzjarju 
disponibbli għal pubbliku u 
valutazzjonijiet indipendenti dwar l-eżitu 
tal-għajnuna finanzjarja ordnati mill-
Kummissjoni. 

Or. en


