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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jitlob lill-Kumitat għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-opinjonijiet li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li fit-13 ta' Lulju 2011, il-Kummissjoni pproponiet riforma ewlenija tal-Politika 
Komuni tas-Sajd (PKS) li hi element ewlieni tal-inizjattiva ewlenija attwali tal-Ewropa 
għall-użu tar-riżorsi b'effiċjenza peress illi għandha l-għan li tiżgura l-isfruttament 
sostenibbli tar-riżorsi marittimi ħajjin;

2. Jinnota li l-Kummissjoni, fil-pakkett ta' riforma tal-PKS, qed tipproponi li ddaħħal 
approċċ għal rendiment massimu sostenibbli (MSY) sabiex l-istokkijiet ta' ħut jinġiebu 
f'livelli tajba u biex dawn jinżammu f'kundizzjoni ta’ saħħa tajba; jistieden lill-
Kummissjoni tiċċara l-approċċ MSY, b'mod partikolari fir-rigward ta' stokkijiet ta' ħut ta' 
speċijiet differenti;

3. Jemmen li l-mira fit-tul għandha tkun li l-istokkijiet tal-ħut jitħallew jirkupraw il-livelli li 
jistgħu jeċċedu l-MSY u li jiġġeneraw l-akbar renditu ekonomiku fuq bażi sostenibbli u 
fit-tul, u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni twettaq ir-riċerka meħtieġa u biex tressaq 
proposti għal riforma tal-PKS ibbażati fuq il-proposti attwali u biex tiżviluppa pożizzjoni 
li għandha tkun ambjentalment u ekonomikament aktar avvanzata;

4. Jaqbel mal-opinjoni tal-Kummissjoni, kif deskritta fil-pakkett ta' riforma tal-PKS, li l-
prattika ta' tfigħ 'il baħar ta' ħut mhux mixtieq tirrappreżenta ħela ta' riżorsi; jinnota, 
madankollu li sabiex titjieb is-sitwazzjoni, għandhom jinstabu soluzzjonijiet permezz ta' 
diskussjoni mas-sajjieda u ma' parteċipanti interessati oħrajn u billi dawn jiġu adattati 
għar-realtà tal-kundizzjonijiet ta' ħidma tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-
miżuri għall-konservazzjoni ta' stokkijiet ta' ħut sfruttati żżejjed sabiex ikun żgurat li l-
attivitajiet tal-industrija tas-sajd tal-UE jkunu ekoloġikament, ekonomikament u 
soċjalment sostenibbli;

5. Jirrikonoxxi li l-kapaċità żejda tal-flotta għadha waħda mill-ostakoli ewlenin għall-kisba 
ta' sajd sostenibbli; madankollu, hu tal-fehma li l-proposta attwali tal-Kummissjoni għall-
introduzzjoni ta' konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli bħala mezz biex titnaqqas il-kapaċità 
tas-sajd u tiżdied il-vijabilità ekonomika tas-sajd mingħajr spiża għal min iħallas it-taxxa 
għadha kontroversjali ħafna, b'mod speċjali minħabba l-effetti possibbli tagħhom fuq l-
ekosistemi tal-baħar u fuq l-ekonomija tas-settur minħabba l-possibilità li l-kapaċitajiet 
tas-sajd ikunu kkonċentrati f'idejn numru ta' atturi mnaqqas;

6. Jenfasizza l-importanza soċjali u ekonomika ta' flotot kostali fuq skala żgħira f'ċerti 
reġjuni u jitlob li jkun hemm miżuri speċifiċi, li jappoġġjaw it-tkabbir ekoloġiku, 
intelliġenti u inklussiv u li jikkontribwixxu għal sajd b'impatt żgħir u għal akwakultura 
sostenibbli;

7. Jinnota li l-flotta tas-sajd tal-UE hi utent importanti ta' fjuwils fossili u li jenħtieġ aktar 
progress fl-iżvilupp tal-ekodisinn, b'mod partikolari bil-għan li jkunu żviluppati magni 
aktar effikaċi u nodfa għall-bastimenti tas-sajd; 
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8. Ifakkar li l-inizjattiva ewlenija għalluużu tar-riżorsi b'effiċjenza tinkludi ukoll il-
protezzjoni tal-ekosistemi; jinnota f'dan ir-rigward l-isforzi meħtieġa li għandhom 
jitwettqu għar-riċerka u l-iżvilupp sabiex ikun prodott tagħmir tas-sajd aktar selettiv, u 
għas-sinerġiji potenzjali bejn il-ġestjoni tal-istokkijiet u l-konservazzjoni tal-ispeċijiet 
protetti;

9. Jenfasizza li l-azzjonijiet esterni tal-UE, b'mod partikolari r-relazzjonijiet kummerċjali 
esterni tagħha, għandhom ikunu konsistenti mal-prinċipji u mal-objettivi tal-PKS u 
għandhom jipprovdu kundizzjonijiet kummerċjali ekwi għall-industriji tas-sajd u tal-
akwakultura tal-Istati Membri.
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