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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jaqbel mal-għażla tal-Kummissjoni ta' objettiv ewlieni ġdid għall-2020 li 'jitrażżan it-telf 
tal-bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema fl-UE sal-2020 u r-restawr tagħhom sa fejn 
hu possibbli, u li jiżdied il-kontribut tal-UE favur l-evitar tat-telf tal-bijodiversità globali';

2. Jenfasizza li l-waqfien tat-telf tal-bijodiversità huwa tal-akbar importanza għas-
sopravivenza tal-komunitajiet tas-sajd li huma milquta ħażin mit-tnaqqis tal-istokkijiet 
tal-ħut ikkawżat minn diversi attivitajiet tal-bniedem;

3. Iqis li l-ħarsien tal-bijodiversità tal-ibħra huwa importanti, minħabba li dan iwassal għall-
irkupru akbar tal-ekosistema, u għaldaqstant inter alia tgħin biex ittaffi l-impatti tat-tibdil 
fil-klima;

4. Jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tieħu miżuri speċjali biex tħares l-ispeċijiet u l-
ħabitats tal-baħar li l-aktar huma vulnerabbli għat-tibdil fil-klima, filwaqt li tiżgura li l-
azzjonijiet meħuda biex nadattaw għall-impatt tat-tibdil fil-klima, jew biex inaqqsuh, ma 
jkollhomx effetti ħżiena fuq il-bijodiversità tal-baħar;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta netwerk mudell ta’ żoni protetti tal-baħar li jippermetti 
li ssir rikonċiljazzjoni bejn il-ħarsien tal-ambjent u l-prattika ta’ sajd sostenibbli; jitlobha 
tirrapporta b'mod regolari dwar il-progress li jkun sar mill-Istati Membri fl-
implimentazzjonji tad-Direttivi dwar l-Ħabitats u l-Għasafar Selvaġġi, b'mod partikulari 
dwar it-twaqqif tan-netwerk Natura 2000 fl-ambjent tal-ibħra, minħabba li bħalissa anqas 
minn 10% taż-żoni protetti huma siti tal-ibħra, u jitlobha wkoll tirrapporta dwar ir-
rapportar u l-obbligi tal-monitoraġġ tal-Istati Membri;

6. Jistqarr li l-għodod ewlenin biex jintlaħqu l-objettivi tal-bijodiversità fl-ambjent tal-
baħar, apparti d-Direttivi dwar il-Ħabitatas u l-Għasafar Selvaġġi, huma d-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma għall-ilmijiet max-xtut, u d-Direttiva Qafas 2008/56 dwar l-Istrateġija 
Marittima għall-ibħra kollha;

7. Iqis li l-Istati Membri għandhom jingħataw permess jieħdu inizjattivi biex jipproteġu l-
bijodiversità tal-ibħra li jmorru lil hinn mill-azzjoni meħtieġa taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE;

8. Iqis li l-isforzi li saru sa issa biex jitnaqqsu kemm jista' jkun u jiġu eliminati l-qabdiet 
sekondarji ta' ħut żgħir, l-ispeċijiet ta' ħut li ma jkunux qed jiġu mistada, il-mammiferi tal-
baħar, il-fkieren u l-għasafar fl-ibħra tas-sajd Ewropej, b'mod ġenerali ma kinux biżżejjed;

9. Iqis li t-tnaqqis fil-ħut skartat għandu jkun objettiv ewlieni tal-PKS, u jistieden lill-
Kummissjoni tidentifika l-kawżi tal-iskart u tasal għal soluzzjonijiet speċifiċi għal kull tip 
ta’ sajd, l-aktar permezz tal-introduzzjoni ta’ kwoti multispeċi jew kwoti ta’ bijomassa, 
skont is-selettività tat-tagħmir, bħall-użu ġenerali ta’ xbiek b’ħoloq kwadri u l-ġestjoni 
tal-ispazju tal-istokkijiet;
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10. Ifakkar fir-rwol essenzjali tas-sajd mil-lat ekonomiku u soċjali fl-iżvilupp tax-xtut u mil-
lat ambjentali fl-ekosistemi tal-baħar; iqis li l-Politika Komuni tas-Sajd ma għandhiex 
tfixkel iżda tiffaċilita l-konformità tal-Istati Membri mal-leġiżlazzjoni dwar il-
bijodiversità, b'mod partikulari t-tfassil ta' miżuri ta' protezzjoni adegwata fis-siti tal-ibħra 
Natura 2000;

11. Jinnota li fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-bijodiversità, l-ispeċijiet tal-ibħra u l-ħabitats 
igawdu minn anqas protezzjoni mill-ispeċijiet tal-art u l-ħabitats, u għaldaqstant jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta n-nuqqasijiet li hemm fil-leġiżlazzjoni u tiżviluppa żoni protetti 
tal-baħar li fihom l-attivitajiet ekonomiċi bħas-sajd ikunu s-suġġett ta’ tmexxija msaħħa 
msejsa fuq l-ekosistema;

12. Jinnota wkoll li d-diversi konvenzjonijiet dwar l-ibħra reġjonali madwar l-UE, bħall-
OSPAR, il-HELCOM u l-Konvenzjoni ta’ Barċellona, joffru qafas importanti għall-
ħarsien tal-ekosistemi tal-baħar;

13. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li d-Direttiva dwar Strateġija Marittima ma 
tillimitax l-użu taz-zoni protetti tan-Natura 2000, u għaldaqstant jitlob lill-Istati Membri u 
lill-Kummissjoni jqisu u joħolqu rabtiet bejn iz-zoni protetti kollha tal-ibħra, fosthom 
dawk innominati mill-Konvenzjonijiet tal-Ibħra Reġjonali, bil-għan li jinħoloq netwerk 
koerenti u komprensiv;

14. Jenfasizza l-fatt li l-aqwa indikatur importanti ta’ status ambjentali tajjeb huwa li 
tinżamm il-bijodiversità tal-baħar;

15. Jenfasizza l-potenzjal ta’ titjib prattiku tal-ġestjoni tal-baħar issa li d-Direttiva Qafas dwar 
l-Istrateġija Marittima introduċiet mekkaniżmi ġodda biex tittejjeb il-koordinazzjoni bejn 
il-miżuri li jirrigwardaw iż-żoni protetti tal-baħar u s-sajd;

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi, li diġà ġie 
adottat mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u mid-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marittima, fil-politiki kollha tal-UE li jaffettwaw il-bijodiversità tal-baħar; jenfasizza 
wkoll li s-servizzi ekosistemiċi jinkludu - għalkemm mhux limitati għalihom - il-ħżin u l-
qbid tal-karbonju permezz tal-ekosistemi naturali;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li tittieħed azzjoni ulterjuri fil-qasam tal-Ġestjoni Integrata taż-Zona 
tax-Xatt (ICZM) u tal-Ippjanar tal-Ispazju Marittimu minħabba li dawn jistgħu jkunu 
elementi importanti ta’ approċċ ekosistemiku parteċipatorju li jiżguraw il-ħarsien u l-
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar u tax-xtut u li jirrispetta l-proċessi naturali u l-
kapaċità tal-ekosistemi li jsostnu l-ħajja;

18. Iqis li l-organizzazzjonijiet tat-tmexxija tas-sajd reġjonali huma responsabbli mill-
ġestjoni tal-ibħra tas-sajd u garanti tas-sajd responsabbli fl-ibħra internazzjonali; iqis, 
għaldaqstant, li jeħtieġ li s-setgħat tagħhom jissaħħu, l-aktar fir-rigward tal-kontrolli u 
tal-penalitajiet dissważivi, u jqis ukoll li qabel kollox huwa f’idejn l-Organizzazzjonijiet 
Reġjonjali għall-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs) li jimmaniġġjaw l-istokkijiet ta’ ċerti 
speċijiet tal-baħar ta’ importanza kummerċjali u li jirrikjedu l-użu ta’ ċertifikati tal-qbid;

19. Jistieden lill-Kummissjoni taġixxi bl-akbar ambizzjoni possibbli sabiex jiġu rrestawrati l-
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bijodiversità u l-ekosistemi naturali fl-ambjent tal-baħar l-aktar wiesa’ tal-UE; jenfasizza 
wkoll li l-isforz fir-restawr jistgħu joffri sors sinifikanti ta’ impjieg għall-komunitajiet 
tax-xtut;

20. Jistieden lill-UE tiżgura li titħares l-ekwità fil-livell Ewropew u globali; jenfasizza wkoll 
il-ħtieġa li titħares u tiġi estiża l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ ‘min iniġġes iħallas’ u tal-
prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż kollha;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta' miri nazzjonali jew miri bbażati 
fuq is-settur kontra t-tnaqqis tal-impatti fuq il-bijodiversità u kontra l-qerda tagħha.

22. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-sensibilizzazzjoni u l-involviment tas-setturi 
kollha tas-soċjetà u tal-pubbliku ġenerali jkunu inklużi fil-viżjoni post-2010 tal-UE għall-
bijodiversità;
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