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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għas-Sajd huwa konxju dwar il-fatt li l-abbozz tal-baġit 2012 jagħmel parti minn 
kuntest partikolari marbut mal-moderazzjoni tal-infiq pubbliku tal-Istati Membri. Skont il-
Kummissjoni Ewropea, l-abbozz tal-baġit tagħha jappoġġa l-investiment u l-irkupru 
ekonomiku. F'dan ir-rigward, huwa xieraq li jiġi affermat mill-ġdid li l-politiki relatati mas-
setturi tas-sajd baqgħu elementi ewlenin fl-ekonomija ta' ħafna reġjuni, fis-sikurezza tal-ikel 
tal-Ewropa, fil-koeżjoni soċjali u fil-ġestjoni tal-ekosistemi akkwatiċi. Għalhekk, l-Unjoni 
Ewropea għandha żżomm l-isforzi tagħha ta' infiq f'dawn is-setturi u taġixxi biex iżżid id-
dinamiżmu u l-effiċjenza ekonomika u soċjali fid-dinja tas-sajd.

Is-sena 2012 se tkun ikkaratterizzata mill-ewwel miżuri marbuta mar-riforma tal-politika 
komuni tas-sajd (PKS) u l-politika marittima integrata (PMI). F'dan ir-rigward, għandu jiġi 
evitat li l-finanzjament tal-azzjonijiet tal-PMI ma jkunux ta' ħsara għall-approprjazzjonijiet 
allokati għall-PKS u għall-politiki tradizzjonali oħra tas-sajd. F'dan il-kuntest, l-abbozz tal-
baġit tat-Titolu 11, Taqsima III, jenfasizza l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea bil-ħsieb li 
tagħmel żieda żgħira fl-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet jekk jiġu kkunsidrati r-riżervi. 
Madankollu, huwa ta' dispjaċir li l-baġit allokat għall-kontrolli (11.08) qiegħed jonqos sew 
(tnaqqis ta' 16,92% f'approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet). Permezz tal-approprjazzjonijiet li se 
jiġu approvati, il-Kumitat għas-Sajd se joqgħod attent għall-programm ta' ħidma ta' DĠ 
MARE u għall-proposti leġiżlattivi tar-riforma tal-PKS.

SUĠĠERIMENTI

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

1. jilqa' l-isforz tal-Kummissjoni Ewropea biex iżżomm it-total tal-approprjazzjonijiet għall-
ħlasijiet allokati għas-sajd fl-istess livell bħas-sena ta' qabel;

2. huwa sorpriż bl-ammont għoli ta' approprjazzjonijiet mitluba li jkunu fir-riżerva u jitlob li 
l-atti leġiżlattivi jkunu adottati kif xieraq sabiex isir l-aħjar użu minn dawn l-ammonti, 
speċjalment fir-rigward tal-atti relatati mal-ftehimiet internazzjonali tas-sajd;

3. jifraħ biż-żieda tal-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet allokati għas-swieq tas-sajd (11.02) u 
għall-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) (11.06), iżda jindika li jekk l-approprjazzjonijiet 
għall-ħlasijiet se jibqgħu tal-istess livell, se tkun diffiċli għas-swieq biex jappoġġaw bis-
sħiħ dan il-qasam matul is-snin li ġejjin. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-
istabbiliment progressiv fl-2012 taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tal-prezzijiet tal-prodotti tas-
sajd, li għalih il-Kummissjoni impenjat ruħha li tipproponi bażi legali;

4. jiddeplora t-tnaqqis totali tal-approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet għall-
kontroll u l-implimentazzjoni tal-PKS propost mill-Kummissjoni, speċjalment fir-rigward 
tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-Istati Membri; il-Kummissjoni Ewropea għandha 
taġġixxi b'mod iktar attiv sabiex tiffaċilita u tippromwovi l-użu tal-approprjazzjonijiet 
tagħha;

5. madankollu, sodisfatt biż-żieda tal-approprjazzjonijiet għall-Aġenzija Komunitarja għall-
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Kontroll tas-Sajd li l-ħidma tagħha għandha tiġi appoġġata u promossa;

6. jinnota li l-approprjazzjonijiet għall-politiki dwar il-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-użu tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin (11.07) huma ġeneralment stabbli, iżda b'kunsiderazzjoni tal-eżitu 
tal-2010, jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tuża iktar l-approprjazzjonijiet disponibbli 
għaliha;

7. jinnota sew il-ħolqien ta' linja baġitarja għall-PMI iżda jindika li l-approprjazzjonijiet 
proposti mhumiex biżżejjed biex ikopru l-għanijiet prinċipali ta' din il-politika ġdida; 
jafferma mill-ġdid li l-finanzjament tal-PMI m'għandu bl-ebda mod ikun ta' ħsara għall-
għotja baġitarja tradizzjonali tal-PKS, u li jkun xieraq li jinstab bilanċ adegwat fl-użu tal-
approprjazzjonijiet fir-riżerva tal-intestaturi 1 u 2 tal-qafas finanzjarju multiannwali;

8. jiċħad bil-qawwa t-tnaqqis drastiku previst fil-kapitolu dwar is-sajd fil-pożizzjoni tal-
Kunsill dwar il-baġit tal-2012; jilmenta wkoll dwar ir-rieda tal-Kunsill li jnaqqas b'mod 
drastiku l-għotja tal-Unjoni attribwita għal dan is-settur li għandu nuqqas kbir ħafna ta' 
finanzjament minkejja l-importanza tiegħu għas-soċjetà kollha.

9. jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill fuq il-fatt li t-tnaqqis tar-riżorsi finanzjarji f'dan is-settur 
qatt mhu se jippermetti żvilupp sostenibbli tas-sajd Ewropew; jindika li l-Unjoni Ewropea 
għandha wkoll rwol indispensabbli biex tippromwovi s-sostenibbiltà tas-sajd fid-dinja; 
jinnota li mingħajr finanzjament addizzjonali għall-kontrolli, is-sajd illegali, mhux 
rappurtat u mhux regolat se jkompli jdgħajjef l-isforzi kbar li qegħdin jieħdu s-sajjieda fl-
Unjoni u jfixkel il-funzjonament tajjeb tas-suq;

10. jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu dwar il-livell ta' ħlasijiet u 
impenji tal-linji kollha relatati mat-Titolu 11, u b'mod partikolari dawk tal-FES.


