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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li 70 miljun persuna mill-popolazzjoni tal-UE jiddependu fuq is-settur tas-sajd; 
b’rabta ma’ dan, jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu attivitajiet ta’ riċerka u ta’ 
żvilupp bl-għan li jiġi żviluppat settur tas-sajd aktar kompetittiv, sostenibbli u aġġornat;
jindika li politiki komunitarji konsolidati, bħal tal-agrikoltura u s-sajd, li jikkostitwixxu l-
bażi tal-ekonomija tal-UE, b’mod partikolari fil-periferija tal-Unjoni, jeħtieġu appoġġ 
xjentifiku mmirat u xieraq. Jenfasizza li metodi tradizzjonali għas-sejba ta’ soluzzjoni 
għall-problemi speċifiċi tas-settur bħall-impatt ambjentali, il-provvista ta’ ikel, il-kontroll 
tas-saħħa u l-integrazzjoni fiż-żoni kostali, ilhom li waqfu milli jkunu s-sorsi primarji u l-
aktar importanti tas-soluzzjonijiet; jirrakkomanda li l-qafas finanzjarju jippremetti l-
finanzjament, skont il-Fond Ewropew għas-Sajd, ta’ faċilitajiet u apparat ta’ riċerka 
xjentifika fil-qasam tas-sajd;

2. Iqis li huwa vitali li għandu jintlaħaq wieħed mill-objettivi tal-Green Paper, jiġifieri li l-
baġit futur tal-UE għandu jiffoka fuq strumenti b’‘valur miżjud’ u jsir ‘orjentat aktar lejn 
ir-riżultati’; hu tal-opinjoni li, anke jekk l-eċċellenza hija kriterju fundamentali fix-xjenza, 
hemm xi setturi bħas-sajd li fih ir-riċerka applikata ma tistax tiġi evitata sabiex jiġu 
definiti u applikati l-miżuri ta’ ġestjoni; jindika li l-objettivi tal-PKS il-ġdida, ibbażata fuq 
approċċ tal-ekosistema u qligħ massimu sostenibbli, jeħtieġu għarfien u valutazzjonijiet 
multidixxiplinari u fuq il-post li jagħmluha possibbli li jinstabu konklużjonijiet rapidi li 
fuqhom jiddependu ammont innumerabbli ta’ deċiżjoni kummerċjali, impjiegi u miżuri 
tal-ekosistema marina.

3. Jittama, f’dan il-kuntest, li l-Green Paper se twassal għal bidla fil-politika xjentifika 
attwali fir-rigward tas-sajd, minħabba li t-tfittxija għall-eċċellenza f’dan is-settur wasslet 
għall-abbandun ta’ kapitoli ewlenin bħal pereżempju l-għarfien dwar speċi u l-imġiba 
tagħhom mill-perspettiva tal-użu tagħhom mill-flotot u tar-rabta tagħhom mal-miżuri ta’ 
ġestjoni, u dan wassal biex ħafna xjentisti tbiegħdu mir-riċerka tas-sajd applikata u biex 
riċerkaturi żgħażagħ irrifjutaw dan il-qasam, u kkawżat nuqqas serju ta’ persunal 
speċjalizzat fi żmien fejn dawn huma meħtieġa l-aktar, minħabba l-istat tal-istokkijiet.

4. Hu tal-opinjoni li allokazzjonijiet tal-baġit speċifiċi għal sejħiet għal proposti fi ħdan il-
Programm Qafas il-ġdid u l-azzjonijiet idderivati minnu jgħinu biex jingħelbu d-dgħufijiet 
u n-nuqqasijiet tas-settur u jwasslu wkoll għall-ħolqien ta’ pożizzjoni iktar b’saħħitha 
għar-riċerkaturi tas-sajd u tal-akkwakultura; jisħaq ukoll li l-bini ta’ bażi f’saħħitha ta’ 
riċerka u innovazzjoni, kemm f’livell Ewropew kemm f’dak tal-Istati Membri, jgħin fl-
iżvilupp u l-istimolu ulterjuri ta’ settur sostenibbli tas-sajd u l-akkwakultura u jrendih 
aktar kompetittiv, stabbli u mgħammar aħjar ħalli jilqa’ l-isfidi ambjentali, ħalli jiżgura l-
indipendenza tas-settur Ewropew tas-sajd versu l-bqija tad-dinja kif ukoll jiggarantixxi li 
jibqgħu jeżistu l-ekosistemi marini u l-benessri tas-settur tas-sajd;

5. Jisħaq li għad hemm lakuni gravi fl-għarfien li għandna tal-istat tal-ekosistemi marini, ir-
riżorsi tas-sajd u d-dejta xjentifika affidabbli kemm fuq l-ispeci tal-mira u kemm dawk li 
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ma humiex inklużi l-ispeċi li jgħixu fil-qigħan tal-baħar, u dan iwassal li jkunu neċessarji 
sforzi ta’ riċerka multidimensjonali, li jkunu fuq bosta setturi f’dan il-qasam ħalli s-sajd 
ikun irregolat kif jixraq, l-aktar fl-applikazzjoni tal-approċċ tal-ekosistema; jisħaq li, biex 
dan jinkiseb, huma essenzjali l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-iskwadri u l-istituti 
xjentifiċi tal-UE kif ukoll il-kooperazzjoni bejn l-iskwadri xjentifiċi tal-UE u l-
ekwivalenti tagħhom barra mill-Komunità; iqis ukoll li jeħtieġ li tiġi promossa l-
kooperazzjoni bejn l-oqsma tas-sajd biex jiġu kondiviżi l-aqwa prattika u l-għarfien; 
jistieden lis-settur kummerċjali marbut ma’ dan li jimplementa r-riżultati tar-riċerka b'mod 
korrett u effikaċi; iqis li kemm il-partijiet interessati involuti direttament, kif ukoll il-
pubbliku inġenerali, għandhom jiġu infurmati aktar dwar il-programmi ta’ riċerka mnedija 
u dwar ir-riżultati tagħhom.

6. Jilqa’ l-fatt li l-Green Paper tenfasizza l-ħtieġa għal riċerka li ttejjeb il-kapaċità ta’ 
innovazzjoni u l-kompetittività, li f’koordinazzjoni mal-miżuri previsti fil-Fond Ewropew 
għas-Sajd (FES), tista’ toħloq possibilitajiet ġodda biex in-negozji tas-sajd jinvestu fl-
iżvilupp ta’ tekniki tas-sajd ġodda, li huma aktar sostenibbli, bħal irkaptu ġdid, bastimenti 
li jniġġsu inqas, li huma aktar sikuri u aktar komdi, u miżuri maħsuba biex iżidu l-użu u l-
valur tal-prodotti tal-ħut.

7. Iqis li jeħtieġ koordinazzjoni aktar effikaċi bejn il-programmi qafas ta’ riċerka u l-
istrumenti tal-Fond Ewropew għas-Sajd u mal-programmi Ewropej l-oħra.

8. Jemmen li ż-żieda tal-parteċipazzjoni tal-intrapriżi fil-Programm Qafas li jmiss se tkun 
kruċjali għall-kompetittività tal-UE; hu tal-opinjoni li l-intraprendituri, partikolarment 
sidien ta’ intrapriżi mikro u żgħar bħal intrapriżi tas-sajd kostali fuq skala żgħira, 
għandhom jiġu mħeġġa jipparteċipaw fi programmi Ewropej permezz tal-istabbiliment ta’ 
sistema aktar simplifikata, anqas burokratika, aktar trasparenti u b’aċċess faċli għaliha; 
jemmen li l-istakeholders varji, bħalma huma l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-
organizzazzjonijiet tas-sajjieda u l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali wkoll għandhom 
ikunu jistgħu japplikaw għal proġetti żgħar orjentati lejn il-prattiċità;

9. Jinnota li l-programmi ta’ investigazzjoni qafas huma bbażati primarjament fuq 
investigazzjoni fundamentali, li teħtieġ programmi ta’ riċerka allokati b’fondi speċifiċi 
suffiċjenti għas-sajd u r-riċerka tal-akkwakultura sabiex ikun sostnut is-settur u l-
kundizzjonijiet ambjentali u tas-sanità tal-prodotti tas-sajd introdotti fil-katina tal-ikel;

10. Ifakkar li l-objettiv tar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd huwa li tiġi żgurata s-
sostenibilità tal-prattiki tas-sajd, u minħabba dan hemm bżonn li tiġi ffinanzjata r-riċerka 
dwar l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda biex pereżempju tiżdied is-selettività fil-vapuri jew 
jitnaqqas il-konsum tal-karburant tal-muturi tagħhom;

11. Hu tal-opinjoni li l-istrumenti ta’ finanzjament attwali għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-
UE mhumiex imfassla b’mod sodisfaċenti għall-ħtiġijiet tar-riċerka fis-settur tas-sajd u l-
akkwakultura; jenfasizza li r-rispons komplet għall-isfidi u l-ħtiġijiet li qed jiffaċċja s-
settur tas-sajd, jeħtieġ l-adattament ta’ dawn l-istrumenti b’tali mod li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-karatteristiċi speċifiċi tiegħu, notevolment fil-qasam tar-riċerka 
applikata;

12. Iqis li jeħtieġ li jiġi inkoraġġit ukoll l-iżvilupp tal-flotta, sabiex jiġu stabbiliti kemm is-
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sajd sostenibbli kif ukoll il-kundizzjonijiet favorevoli għal sajd fuq skala żgħira, u din 
hija r-raġuni għala l-qafas finanzjarju l-ġdid għandu jiffoka fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni 
f’dan il-qafas;

13. Jinnota li l-użu ta’ fondi strutturali għall-investiment fl-infrastrutturi tar-riċerka 
jikkontribwixxi għall-eliminazzjoni tan-nuqqasijiet differenti fil-kapaċità xjentifika bejn 
l-Istati Membri u għat-titjib tal-parteċipazzjoni ta’ ċerti Stati Membri u reġjuni fil-
programmi għar-riċerka Komunitarji;

14. Jinnota li s-sostenibilità tal-produzzjoni tal-ikel primarja u attivitajiet marini oħra f’ibħra 
komuni ma’ pajjiżi oħra jiddependu minn approċċi miftiehma ma’ pajjiżi ġirien; 
jenfasizza l-bżonn li tinbena kapaċità xjentifika aktar b’saħħtitha, abbażi ta’ 
koordinazzjoni aħjar tal-Qafas Strateġiku Komuni mal-istrumenti tal-politiki tal-UE tal-
viċinat.
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