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Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd 

Il-proposta għall-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS) (COM(2011) 804 finali), li se 
jissostitwixxi l-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) attwali, hija element kruċjali tal-pakkett tar-
riforma tal-PKS. Ir-Regolament propost ser jagħmel EUR 6 567 miljun disponibbli għall-
appoġġ ta': 1) l-iżvilupp tas-sajd, l-akkwakultura u ż-żoni tas-sajd, 2) il-kontroll u l-infurzar, 
3) il-ġbir ta’ dejta, 4) il-Politika Marittima Integrata u 5) l-iżvilupp ta’ mezzi tekniċi u 
amministrattivi biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-PKS.

Il-Politika Komuni tas-Sajd bħalissa għaddejja minn riforma li kienet tassew meħtieġa, u l-
FEMS għandu jkun imfassal b’tali mod li jappoġġja l-PKS il-ġdida sabiex ikun żgurat sajd 
sostenibbli. Ir-riforma tal-PKS u l-istrument finanzjarju tagħha joffru opportunità essenzjali 
għall-eliminazzjoni ta’ sussidji li jikkontribwixxu għal sajd żejjed, u sabiex dawn jintużaw 
bħala appoġġ għat-tranżizzjoni lejn sajd tassew sostenibbli u għall-kisba ta' ekosistemi marini 
b'saħħithom.

Iż-żoni tas-sajd tal-Ewropa darba kienu fost l-aktar produttivi fid-dinja, iżda tletin sena tal-
Politika Komuni tas-Sajd (PKS) irriżultaw fi tnaqqis serju fil-popolazzjonijiet tal-ħut, 
f’degradazzjoni tal-ekosistema, u ħsara lill-ispeċji, il-ħabitats u s-siti (sar sajd żejjed ta’ 63 % 
tal-istokkijiet evalwati fl-Atlantiku , ta’ 82 % tal-istokkijiet evalwati fil-Mediterran u ta’ 4 
minn kull 6 stokk evalwat fil-Baltiku). Il-Kummissjoni Ewropea għarfet il-kapaċità żejda 
bħala waħda mill-kawżi ewlenin ta' sajd żejjed u tirrikonoxxi li s-sussidji kkontribwew għal 
dan in-nuqqas ta’ bilanċ minħabba li b’mod artifiċjali żammew il-kapaċità żejda tas-sajd.  Ir-
rapport tal-2011 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri jikkonferma dan, u jiddikjara li l-kapaċità 
żejda tal-flotta qed twassal għal tnaqqis fl-istokkijiet tal-ħut, it-theddid tal-benessri tal-ibħra 
tagħna u l-vijabbiltà tal-komunitajiet tas-sajd.

Il-proposta tgħaqqad flimkien riżorsi finanzjarji għas-sajd u miżuri għall-akkwakultura, kif 
ukoll għall-kontroll u l-infurzar, il-ġbir ta’ dejta u l-Politika Marittima Integrata. L-
integrazzjoni ta’ dawn il-linji ta’ finanzjament li qabel kienu individwali fi strument 
finanzjarju wieħed tista’ tissimplifika l-amministrazzjoni permezz ta’ regoli u proċeduri uniti 
u tikkontribwixxi għal allokazzjoni aktar effettiva u effiċjenti tar-riżorsi disponibbli. 

Il-proposta għandha l-għan li tiżgura li l-finanzjament ser ikun disponibbli biss għal Stati 
Membri li jkunu konformi mal-objettivi u r-regoli tal-PKS, b’mod partikolari l-obbligi tal-
kontroll, ir-Regolament IUU u l-obbligi tal-ġbir tad-dejta, filwaqt li tagħmel il-finanzjament 
għall-operaturi kundizzjonali skont il-konformità tagħhom mal-PKS. Il-proposta tinkludi 
numru kbir ta’ miżuri li jistgħu jikkontribwixxu sabiex is-settur tas-sajd tal-UE jitpoġġa fuq 
livell aktar sostenibbli, inklużi miżuri għall-promozzjoni tal-kapital uman u d-djalogu soċjali, 
biex jiġu faċilitati d-diversifikazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi, u għat-twaqqif u l-ġestjoni ta’ 
inizjattivi lokali minn isfel għal fuq biex jingħata appoġġ għaż-żoni tas-sajd, strateġiji għal 
żvilupp lokali u sħubiji lokali.

Il-proposta tinkludi wkoll miżuri li jappoġġjaw il-bijodiversità, inklużi l-ġestjoni, ir-restawr u 
l-monitoraġġ ta’ siti tan-Natura 2000 u żoni marini protetti. Din teskludi appoġġ finanzjarju 
għall-bini ta’ portijiet ġodda, siti ta’ żbark ġodda jew swali tal-irkant ġodda, kif ukoll 
għajnuna għas-sostituzzjoni tal-magni, li huwa pass ’il quddiem sabiex is-sussidji tas-sajd ma 
jibqgħux relatati mal-kapaċità żejda. Fl-aħħar nett, il-proposta tinkludi dispożizzjonijiet li 
għandhom itejbu t-trasparenza u l-informazzjoni pubblika, itejbu l-ġbir u t-trasferiment tad-
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dejta, kif ukoll il-kontroll u l-infurzar, għalkemm dawn mhumiex imfassla fuq kundizzjonijiet 
reġjonali u lokali.

Madankollu, il-proposta tonqos milli twettaq il-bidla strutturali tant meħtieġa biex ikun żgurat 
li l-għajnuna pubblika tintuża esklussivament biex ikun żgurat sajd sostenibbli. Fil-fatt, il-
biċċa l-kbira tal-finanzjament disponibbli jista’ jerġa’ jiġi allokat għal miżuri li sikwit 
jibbenefikaw minnhom biss ftit operaturi individwali, aktar milli s-settur tas-sajd kollu jew is-
soċjetà kollha kemm hi. Tingħata ftit li xejn kunsiderazzjoni għal sajd kostali artiġjanali fuq 
skala żgħira, kif ukoll għal bidla lejn approċċ ibbażat fuq ekosistemi. 

Il-proposta ma tindirizzax il-finanzjament li jikkontribwixxi biex tinżamm il-kapaċità żejda 
eżistenti u għandha tagħmel il-finanzjament ta' flotot, bastimenti u rkaptu kundizzjonali wara 
li tkun saret valutazzjoni adegwata tal-kapaċità tas-sajd skont l-opportunitajiet ta’ sajd 
disponibbli. Il-proposta tinkludi wkoll għajnuna għat-twaqqif ta’ sistemi ta’ konċessjonijiet ta’ 
sajd trasferibbli (TFCs), filwaqt li bosta partijiet interessati u Stati Membri jopponu t-TFCs 
obbligatorji bħala soluzzjoni unika. Kull għajnuna li għandha l-għan li tistabbilixxi sistemi 
għall-ġestjoni ta’ allokazzjonijiet ta’ sajd għandha tkun immirata lejn sistemi mmexxija mill-
partijiet interessati jew b’ġestjoni konġunta fuq livell għal kull tip ta' sajd.

L-għajnuna għal investimenti abbord jew fil-portijiet biex isir l-aqwa użu ta’ qabdiet mhux 
mixtieqa ta’ stokkijiet kummerċjali jew il-kummerċjalizzazzjoni tagħhom ser ixxekkel l-
impatti mixtieqa tal-obbligu tal-iżbark, sabiex is-sajd isir b’mod aktar immirat, selettiv u 
sostenibbli.  Il-finanzjament għandu jsir disponibbli sabiex jitnaqqsu r-rati tal-mortalità tal-
qabdiet mhux mixtieqa, pereżempju permezz ta’ riċerka dwar irkaptu/prattiki li huma aktar 
selettivi u li jagħmlu anqas ħsara lill-ambjent, u mhux għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ qabdiet 
mhux mixtieqa.

Finalment, il-proposta tinkludi numru ta’ miżuri li ser jippromwovu u jiżviluppaw mingħajr 
distinzjoni l-akkwakultura mingħajr ma jindirizzaw kunsiderazzjonijiet ambjentali u soċjali.


