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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b'osservazzjonijiet, fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni tal-2011, dwar ir-Rapport 
Speċjali Nru 12/2011 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-miżuri tal-UE 
kkontribwixxewx sabiex jadattaw il-kapaċità tal-flotot tas-sajd tal-UE għal 
opportunitajiet ta’ sajd disponibbli?"

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20111,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 12/2011 bit-titolu "Il-
miżuri tal-UE kkontribwixxewx sabiex jadattaw il-kapaċità tal-flotot tas-sajd tal-UE għal 
opportunitajiet ta’ sajd disponibbli,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 
2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikoli 145, 146 u 147 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 76 u 112 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għas-Sajd (A7-0228/2012),

A. billi r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri huma eżaminati mill-Parlament matul il-
proċedura annwali tal-kwittanza;

B. billi r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jipprovdu tagħrif dettaljat dwar kwistjonijiet 
ta’ tħassib marbuta mal-implimentazzjoni tal-infiq u għalhekk huma utli għall-Parlament 
fl-eżerċitar tar-rwol tiegħu ta' awtorità tal-kwittanza;

C. billi l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd wasslu 
biex jitqiesu mill-awtoritajiet leġiżlattivi; 

1. Jilqa' r-rapport tal-Qorti u jinnota l-valutazzjoni negattiva tagħha li tikkritika l-miżuri li 
ttieħdu kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Istati Membri;

2. Jenfasizza t-talbiet tal-PSK għall-promozzjoni ta' sajd sostenibbli, li timplika vijabbiltà fit-
tul tas-settur tas-sajd u bilanċ bejn ir-riżorsi tas-sajd u l-kapaċità tal-flotta tas-sajd sabiex 
jiġi evitat sfruttar żejjed tal-istokkijiet tal-ħut; 

3. Jieħu nota li, minkejja li t-tnaqqis fil-kapaċità żejda tas-sajd kien tema rikorrenti fir-
riformi preċedenti tal-PSK u ġie indirizzat fir-Rapporti Speċjali tal-Qorti Nru 3/1993 u 
7/2007, il-miżuri għaljin li ttieħdu sal-lum il-ġurnata biex titnaqqas il-kapaċità żejda tas-

1  ĠU L 0, 0.0.0000, p.0.
2  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.



PE489.373v02-00 4/14 RR\909450MT.doc

MT

sajd permezz tal-adattament tal-flotot tas-sajd tal-UE għall-opportunitajiet ta’ sajd 
disponibbli, ma rnexxewx.

4. Jirrikonoxxi li, sa mill-1995, kien hemm tendenza ta' tnaqqis fil-qabdiet ta’ ħut maqbud fl-
UE u li Skont il-Green Paper tal-Kummissjoni ta’ April 2009 dan it-tnaqqis ikkawżat l-
aktar minħabba sajd żejjed u jifforma parti minn ċirku vizzjuż li jinvolvi kapaċità żejda ta’ 
sajd u rendiment ekonomiku baxx tal-flotot tas-sajd.

5. Jinsab imħasseb li, mill-aħħar riforma tal-PSK fl-2002, il-qabdiet tal-ħut naqsu b' miljun 
tunnellata1 u l-impjiegi fis-settur tas-sajd naqsu minn 421 000 għal 351 0002

6. Jinnota li minkejja li m’hemm l-ebda definizzjoni uffiċjali ta’ kapaċità żejda, qabdiet 
miċħuda u impjiegi mitlufa kkawżati minn stokkijiet ta’ ħut sfruttati żżejjed juru kapaċita 
żejda de facto; għalhekk jistieden il-Kummissjoni tiddefinixxi l-kapaċità żejda tas-sajd u 
tikkunsidra aktar miżuri relevanti u b’saħħithom li jiffaċilitaw azzjonijiet biex 
jibbilanċjaw il-kapaċità tas-sajd mal-opportunitajiet ta' sajd;

7. Jemmen li huwa essenzjali li l-Kummissjoni tfassal urġentement abbozz ta’ rapport li 
jinkludi data dwar il-kapaċità żejda eżistenti fl-Unjoni, imqassma skont l-attività tas-sajd u 
l-pajjiż.

8. Jinsab imħasseb, aktar minn hekk, li l-limiti tal-kapaċità tal-flotot, bħala miżura li tillimita 
d-daqs tal-flotta tas-sajd saru irrilevanti, peress li d-daqs reali tal-flotta huwa ferm iżgħar 
minn dak permess skont il-limiti u jista' anke jiżdied b'200 000 tunnellata oħra filwaqt li 
xorta jibqa' jkun konformi mar-regoli; jenfasizza li fl-istess ħin, minħabba avvanzi 
teknoloġiċi, il-kapaċità tas-sajd tal-flotot żdiedet b’medja ta’ 3% fis-sena matul l-aħħar 
deċennju;;

9. Jinnota li l-PSK tkejjel il-kapaċità tal-bastimenti f’termini ta’ saħħa (kilowatts) u ta’ daqs 
(tunnellatta grossa) u li, madanakollu, dawn il-miżuri ma jqisux il-progress tekonoloġiku 
fil-metodi tas-sajd, u dan jikkomplika l-iffissar ta’ miri xierqa għat-tnaqqis tagħha; jinnota 
li l-Kummissjoni tixtieq iżżomm dawn il-parametri statiċi sa tmiem l-2015;

10. Jisteiden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-obbligu tal-Istati Membri biex jaġġornaw b’mod 
korrett ir-reġistru tal-flotot tagħhom, u biex tistabbilixxi l-obbligu ta’ rappurtaġġ tal-
isforzi tagħhom biex jibbilanċjaw il-kapaċità tas-sajd mal-opportunitajiet ta’ sajd;

11. Jinnota li l-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni għall-PSK għat-tnaqqis tal-kapaċità tas-sajd 
hija bbażata fuq approċċ ġdid ibbażat fuq is-suq (għoti ta’ skemi ta’ drittijiet tas-sajd 
trasferibbli), peress li l-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li dawn il-programmi 
għandhom rwol pożittiv fit-tnaqqis tal-kapaċità żejda tas-sajd;

12. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqasijiet li nstabu fir-regoli għat-trattament tad-
drittijiet tas-sajd meta l-bastimenti tas-sajd jiġu skreppjati permezz ta' għajnuna pubblika, 
u dwar in-nuqqas ta' definizzjoni ta' kriterji ċari u effettivi għall-għażla tal-bastimenti; iqis 
li l-iskemi għall-iskrappjar ġew, parzjalment, implimentati ħażin, fejn jeżistu eżempji fejn 

1 Sors: L-Eurostat.
2 Sors: Il-Kummissjoni Ewropea, "L-impjiegi fis-settur tas-sajd" (2006)
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il-flus ta' dawk li jħallsu t-taxxi ntużaw għall-iskrappjar ta' bastimenti diġà inattivi jew 
fejn saħansitra ntużaw b'mod indirett għall-bini ta' bastimenti ġodda; madankollu, jinnota 
li xi Stati Membri kellhom skemi għall-iskrappjar li jissodisfaw l-iskop tagħhom 
jenfasizza għalhekk, il-bżonn ta’ salvagwardji stretti meta jintużaw skemi ta’ skrappjar, 
bħala mezz biex titnaqqas il-kapaċità żejda sabiex jiġi evitat l-abbuż

13. Jiddispjaċih li l-investiment abbord il-bastimenti tas-sajd iffinanzjat mill-Fond Ewropew 
għas-Sajd (FES) jista' jżid il-kapaċità ta' bastimenti individwali biex jaqbdu l-ħut; iqis li n-
nota ta' interpretazzjoni li l-Kummissjoni ppreparat u bagħtet lill-Istati Membri wara r-
Rapport Speċjali tal-Qorti dwar il-kapaċità tal-bastimenti biex jaqbdu l-ħut, li biha talbet 
lill-awtoritjiet nazzjonali jinfurzaw kontrolli aktar stretti qabel ma jiddeċiedu dwar il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment abbord, hija insuffiċjenti;

14. Jinnota li billi l-paragrafu 36 tar-Rapport Speċjali jsemmi li sa tmiem l-2010, l-
implimentazzjoni tal-FES f’termini ta’ infiq iċċertifikat mill-Istati Membri tammonta għal 
EUR 645 miljun, jew 15% tal-ammont disponibbli mill-2007 sal-2013, li l-biċċa l-kbira 
ta’ dan l-ammont ġie ddikjarat fl-2010 u li EUR 292 miljun baqgħu ma tħallsux mill-
Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2010, minħabba l-approvazzjoni tardiva min-naħa tal-
Kunsill tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta' Lulju 2006 dwar il-
Fond Ewropew għas-Sajd1 u l-kumplessità involuta fl-istabbiliment inizjali tas-sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll min-naħa tal-Istati Membri; jinnota li l-pagamenti interim iċċertifikati 
li ntbagħtu mill-Istati Membri sal-aħħar ta’ Diċembru 2011 ammontaw għal 28% 
(EUR 1 188 miljun) tal-allokazzjoni globali tal-FES u jilqa’ li r-ritmu ta’ assorbiment tal-
FES issa qiegħed jiżdied;

15. Jirrakomanda li l-Istati Membri jieħdu miżuri biex

- jadattaw il-flotot tas-sajd tagħhom għal opportunitajiet ta' sajd eżistenti u 

- jiżguraw li l-kriterji ta’ għażla għal skemi ta’ dekommissjonament ta’ bastimenti huma 
mfassla sabiex ikollhom impatt pożittiv fuq is-sostenibbiltà ta' stokkijiet ta' ħut 
immirati u jevitaw li jipprovdu għajnuna pubblika għal dekommissjonament ta' 
bastimenti tas-sajd inattivi;

16. Jistieden il-Kummissjoni tistabbilixxi limiti tal-kapaċità ta' flotta tas-sajd;

17. Iqis li riforma tal-PKS hija meħtieġa għar-reġjonalizzazzjoni tal-implimentazzjoni tagħha 
u l-ġestjoni tal-programmi u l-miżuri tagħha.

18. Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti li:

 - għandhom jiġu żviluppati azzjonijiet li jnaqqsu b'mod effettiv il-kapaċità żejda tal-
flotta tas-sajd u jiddefinixxu u jkejlu aħjar il-kapaċità tas-sajd u l-kapaċità żejda tas-
sajd filwaqt li ma jinjorawx li l-impjiegi li fadal fis-settur tas-sajd għandhom 
jinżammu;

- l-iskema ta' għajnuna għall-immodernizzar tal-bastimenti għandha tiġi kkunsidrata u r-

1      ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1.
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rwol tal-iskemi għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sajd għandu jiġi ċċarat;

- għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari ta’ selezzjoni għall-iskemi ta' skrappjar ta’ 
bastimenti tas-sajd;

- L-Istati Membri għandhom jimplimentaw l-FES fil-ħin u kwalunkwe investiment 
abbord bastiment iffinanzjat pubblikament ma għandux iwassal għal żieda fil-kapaċità 
tas-sajd;

- ir-reġistru tal-flotta għandu jiġi aġġornat b’mod korrett, u r-rapporti tal-Istati Membri 
għandu jkun fihom l-informazzjoni meħtieġa u adegwata;

19. Iqis, madankollu, li fid-dawl tal-kritika tal-Qorti huwa evidenti li l-FES u l-PKS 
attwalment jirrappreżentaw użu ineffettiv tar-riżorsi komuni tagħna, u għalhekk jilqa’ l-
fatt li l-iskema se tiġi riveduta kollha kemm hi fil-ġejjieni qrib; jenfasizza l-importanza, 
waqt ir-ristrutturar ta’ dawn l-iskemi, tal-enfasi fuq dawk l-oqsma tal-politika tas-sajd li 
jistgħu jiġu indirizzati bl-aħjar mod fil-livell tal-UE, bħalma huma l-aspetti ambjentali, 
pjuttost milli fuq diversi tipi ta’ skemi ta’ sussidju mhux effettivi;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Qabel ma t-Trattat ta' Lisbona ddikkjaraha espliċitament, fl-Artikolu 3 tat-TFUE, il-każistika 
diġà stabbiliet żmien ilu li s-sajd huwa ta’ kompetenza esklussiva tal-UE. Hija biss parti mir-
riżorsi tal-akkwakultura u tal-ilma ħelu li għadhom ta’ kompetenza kondiviża.

Anke jekk il-PKS ma rnexxietx, il-Kummissjoni tixtieq li jkollna fiduċja fil-kapaċità tagħha li 
toħroġ bi pjanijiet ta' riforma, kemm għall-PKS1 kif ukoll għall-Fond Ewropew Marittimu u 
tas-Sajd. Minkejja li mhumiex l-iskop ta' dan ir-rapport, bħalissa ż-żewġ pjanijiet qegħdin jiġu 
diskussi mill-awtoritajiet leġiżlattivi tal-UE. Hija l-opinjoni tar-rapporteur kważi kollox se 
jibqa' kif inhu. 

Is-sommarju tar-Rapport Speċjali, bħat-titoli tal-kapitoli tiegħu, jinqara bħala verdett fejn 
kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill instabu ħatja tal-akkużi kollha:

(a) kien hemm dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġetti u fit-tfassil tal-ġestjoni u l-kontroll;  
(b) it-tfassil sod u l-implimentazzjoni korretta tal-pjanijiet tal-Istati Membri għall-
aġġustament tal-isforzi tas-sajd ma ġewx assigurati; (c) ma kienx hemm ġustifikazzjoni 
suffiċjenti għall-objettivi biex titnaqqas il-kapaċità tas-sajd; dan żied ir-riskju li l-kapaċità 
żejda ta' sajd tal-flotta tas-sajd ma ġietx indirizzata kif xieraq, għal tnaqqis; (d) l-investimenti 
abbord il-bastimenti tas-sajd iffinanzjati mill-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) jistgħu jżidu l-
kapaċità ta' bastimenti tas-sajd individwali biex jaqbdu l-ħut; (e) ir-reġistru tal-flotta tas-sajd 
ma ġiex aġġornat kif suppost bid-dettalji ta’ bastimenti tas-sajd li ġew skrappjati permezz ta' 
għajnuna pubblika; (f) il-kriterji għall-għażla tal-iskemi għall-irtirar tal-bastimenti tas-sajd ma 
kinux dejjem immirati sew u dan wassal għall-iskrappjar ta' bastimenti tas-sajd li ftit li xejn 
kellhom impatt fuq l-istokkijiet tal-ħut fil-mira; (g) ir-rati ta’ għajnuna pubblika għall-irtirar 
tal-bastimenti tas-sajd ħafna drabi naqsu milli jikkunsidraw il-kosteffikaċja abbażi ta’ kriterji 
objettivi suffiċjenti; (h) xi Stati Membri li kienu applikaw "ir-regolament tal-kriżi tal-fjuwil" 
ma kinux kisbu t-tnaqqis meħtieġ fil-kapaċità tal-flotta tas-sajd; (i) ir-rappurtar dwar l-isforzi 
biex titnaqqas il-kapaċità żejda tas-sajd ma kienx adegwat.

Il-Kummissjoni Ewropea stess ammettiet f'Diċembru 2011 li l-irtirar tal-bastimenti, bi spiża 
ta' EUR 1.7 biljun, kien falliment2

Anki qabel il-Green Paper tal-Kummissjoni ta' April 2009, is-sajd sostenibbli kien issemma 
bħala prijorità għan-nomenklatura kkombinata tal-presidenza li ddur Franċiża, Ċeka u Svediża 
matul il-programm ta' ħidma tagħhom ta' 18-il xahar, approvat f'Ġunju 2008.
 Milli jidher jonqos sens ta' urġenza.

Bħala tweġiba għal mistoqsija għala ma kinitx evalwata l-kapaċità żejda tal-flotta mill-1997, 
il-Kummissjoni qalet li mill-2002 il-Kunsill kien iddeċieda dwar strateġija differenti. Fir-
rigward tal-ħames paragrafi u r-rakkomandazzjoni tal-Qorti dwar din il-kwistjoni, il-

1 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_en.pdf
2 Ara sub 6: "It-tneħħija ta' kapaċità żejda permezz ta' għajnuna pubblika bħall-iskrappjar tat prova li ma 

kinitx effettiva; minkejja li ntefqu €1.7 biljun mill-1994, il-kapaċità tas-sajd reali ma naqsitx fil-biċċa l-kbira 
tal-flottot tal-UE. Għalhekk, il-FEMS mhuwiex se jsostni aktar l-iskrappjar u se jimmobilizza r-riżorsi 
finanzjarja ffrankati lejn forom ta' għajnuna aktar effettivi għal sajd adattat."

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_en.pdf
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Kummissjoni tirribatti fi tliet linji li huwa "teknikament kumpless" u li mhux huma iżda l-
amministrazzjonijiet tas-sajd tal-Istati Membri li għandhom l-għarfien u d-data neċessarji biex 
jaslu għal konklużjonijiet xierqa,

Dwar is-sajd żejjed, fil-Green Paper tal-Kummissjoni ta’ April 2009, ssemma li perċentwal 
allarmanti ta' 88 % tal-istokkijiet tas-sajd kienu qegħdin jinstadu f'livelli mhux sostenibbli u li 
minn dawn l-istokkijiet, 30 % qabżu l-limiti bijoloġiċi sikuri. 

Dwar stokkijiet ta' ħut li nstadu żżejjed huwa irranti ħafna li ħut perfettament tajjeb jintrema. 

Fir-rigward ta' "Djalogu eqreb mal-industrija tas-sajd u dawk affettwati mill-industrija tas-
sajd komuni" (il-linja baġitarja 11 04 11) l-Unjoni allokat aktar minn EUR 6.25 miljun fis-
sena u fejn fl-ewwel erba' snin l-ammont kien medja ta' EUR 4.68 miljun. Id-djalogu qabeż il-
baġit.

Dwar l-istruttura tar-Rapporti Speċjali tal-Qorti b'mod ġenerali r-rapporteur hija tal-opinjoni li 
l-utilità se tiżdied jekk, minbarra l-fehma tal-Kummissjoni, jiġu inkorporati wkoll l-
opinjonijiet tal-Istati Membri. Xi istituzzjonijiet nazzjonali tal-verifika jagħmlu 
osservazzjonijiet fir-rapporti tagħhom dwar il-kummenti min-naħa ta' dawk li qed jiġu 
vverifikati, proċedura li f'dan il-mument il-Qorti Ewropea tal-Awdituri forsi tixtieq tqis tieħu 
f'idejha.

Sfortunatament, attwalment, skrutinju fuq kif rakkomandazzjonijiet tal-Qorti se tiġi 
indirizzata huwa limitat. Il-Grupp ta' Ħidma tas-Sajd li qiegħed jiltaqa' fil-bini ta' Borschette 
fi Brussell jew fil-bini Justus Lipsius jista' jiddedċiedi li jippubblika l-minuti tiegħu, bħala 
punt ta' tluq.

Dan ir-rapport jenfasizza dak kollu li diġà nafu dwar il-PKS: li hija falliment bla rażan. Minn 
mindu tfasslet ħadet post politiki nazzjonali soda li ppreservaw l-istokkijiet tal-ħut u ħolqu 
limiti, b'sistema għalja u li taħli ħafna fejn kulħadd jagħmel li jrid , u li l-Kummissjoni ma 
rnexxilhiex tikkontrolla. Is-sostenibbiltà futura tas-sajd fl-UE ma tista' tiġi ggarantita xejn. Il-
Kummissjoni ma ħadet l-ebda miżura effetiva biex tissorvelja s-sitwazzjoni. F'għajnejn ir-
rapporteur, is-soluzzjoni hija ċara: il-politika għandha titħalla f'idejn il-gvernijiet nazzjonali. 
Jekk dan ma jsirx, hemm il-biża' li minn hawn u ftit ta' żmien ieħor mhux se jibqa' jkun hemm 
industrija tas-sajd sinifikanti fl-Ewropa.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SAJD

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar Rapport speċjali Nru 12/2011 (kwittanza 2011): Il-miżuri tal-UE jikkontribwixxu biex 
il-kapaċità tal-flotot tas-sajd tal-UE tiġi adattata għall-opportunitajiet tas-sajd disponibbli?
(N7-0003/2012 – C7-0018/2012 – 2012/2009(DEC))

Rapporteur għal opinjoni: Guido Milana

SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li, fir-rapport tagħha, il-Qorti tal-Awdituri:

a)  tindika strumenti oħra tal-politika komuni tas-sajd bħala metodi possibbli għat-
tnaqqis tal-kapaċità tas-sajd u, sempliċement bħala eżempju, tanalizza l-
konċessjonijiet trasferibbli tas-sajd mingħajr ma tindentifika fihom effetti ta’ 
benefiċċju;

b)  tirrakkomanda li l-Istati Membri għandhom jonoraw l-obbligi tagħhom li jżommu r-
reġistri tal-flotot tas-sajd tagħhom aġġornati sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ ssib 
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u l-opportunitajiet ta’ sajd, ħaġa li hija attwalment 
impossibbli (paragrafu 77);

c) ma tikkunsidrax il-karatteristiċi li huma speċifiċi għal kull-żona u għal kull tip ta’ 
sajd, pereżempju d-differenza bejn is-sajd fuq skala żgħira u s-sajd industrijali;

d) tinnota li l-qabdiet totali fl-Unjoni naqsu b’iktar minn miljun tunnellata tul l-aħħar 
deċennju;

e) tqis li l-kapaċità żejda għadha waħda mir-raġunijiet tal-falliment tal-PKS li timmira li 
tiggarantixxi ta’ sajd sostenibbli;

f) tiddenunċja l-inadegwatezza tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u d-
diffikultajiet konsegwenti biex jiġu individwati politiki li jistgħu jnaqqsu l-kapaċità 
żejda tas-sajd u biex jiġu vvalutati r-riżultati ta’ tali politiki.
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2. Jemmen li huwa essenzjali li l-Kummissjoni tfassal urġentement abbozz ta’ rapport li 
jinkludi data dwar il-kapaċità żejda eżistenti fl-Unjoni, imqassma skont l-attività tas-sajd 
u l-pajjiż.

3.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni:

a) tieħu l-inizjattiva li tiżviluppa azzjonijiet biex tnaqqas b’mod effettiv il-kapaċità 
żejda tal-flotta tas-sajd, tindirizza n-nuqqasijiet imsemmija hawn fuq, inkluż billi 
tiddefinixxi aħjar il-kapaċità tas-sajd, filwaqt li tiffissa limiti effettivi għall-kapaċità 
tal-flotot tas-sajd;

b) tistabbilixxi jekk hemmx il-ħtieġa li l-iskema ta’ għajnuna pubblika għall-
investimenti abbord tiġi kkunsidrata mill-ġdid fid-dawl tad-diffikultajiet biex jiġu 
evitati l-investimenti li jżidu l-abilità tas-sajd.

4. Huwa tal-fehma li:

a) il-Fondi Ewropej Marittimu u tas-Sajd (FEMS) ma jipprevedix kumpens għas-
sajjieda li jitilfu l-impjieg tagħhom minħabba l-ismantellar tal-bastimenti, jew għan-
nisa li jiġu affettwati minn waqfien fl-attività tas-sajd;

b) bil-għan li l-flotta titnaqqas, huwa fundamentali li jiġi previst perjodu ta’ tranżizzjoni 
adegwat qabel l-irtirar definittiv tal-fondi pubbliċi għall-ismantellar, billi jiġu 
pprovduti miżuri ta’ appoġġ għall-ekwipaġġi u għal dawk in-nisa li l-impjiegi 
tagħhom huma marbuta mal-attività ta’ kull bastiment;

5. Hu tal-fehma li r-rapport mill-Qorti tal-Awdituri la għandu jagħmel ġudizzju politiku u 
lanqas m'għandu jiġġudika minn qabel il-metodi għad-distribuzzjoni ta’ opportunitajiet 
tas-sajd jew l-għodod ta’ ġestjoni tal-flotot li jintużaw biex jinkisbu l-objettivi tal-PKS, li 
għandhom jiġu deċiżi mil-leġiżlatur.

6. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jieħdu miżuri biex:

a) jadattaw il-flotot tas-sajd tagħhom għall-opportunitajiet tas-sajd eżistenti;

b)  jiżguraw li r-reġistri tal-flotot tas-sajd huma aġġornati fil-ħin u b’mod korrett;

c)  jiżguraw li kwalunkwe għajnuna pubblika li tingħata lill-investimenti abbord tiġi 
applikata b’mod strett u ma żżudx l-abilità tas-sajd;

d) jiżguraw li l-kriterji ta’ għażla għal skemi ta’ dekommissjonament ta’ bastimenti 
jkunu mfassla sabiex ikollhom impatt pożittiv fuq is-sostenibbiltà tal-istokkijiet ta' 
ħut speċifikati u jevitaw li jipprovdu għajnuna pubblika għad-dekommissjonament ta' 
bastimenti tas-sajd inattivi;

7.  Iqis li għandha tittieħed azzjoni b’urġenza rigward ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri, partikolarment:
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a) id-definizzjoni u l-kejl preċiż tal-kapaċità tas-sajd abbażi tal-Konsultazzjoni Teknika 
tal-FAO dwar il-Kejl tal-Kapaċità tas-Sajd; kif ukoll

b) l-adozzjoni ta’ sett ta’ kriterji ambjentali kwalitattivi li jiggwidaw il-programmi tal-
ġestjoni tal-kapaċità tal-flotot.

c) il-kapaċità żejda tas-sajd teħtieġ li tiġi definita u kwantifikata fir-regolamenti tal-
PKS u l-FEMS. Jissuġġerixxi l-possibilità li ssir definizzjoni tal- kapaċità żejda tas-
sajd f’termini ta’ kapaċità ekonomika żejda fejn kull bastiment tas-sajd individwali 
jew grupp ta’ bastimenti tas-sajd jiġi vvalutat dwar jekk huwiex ekonomikament 
vijabbli bl-opportunitajiet disponibbli tas-sajd jew le. Dan iwassal sabiex tiġi 
determinata b’mod xieraq il-gravità tal-problema ta’ kapaċità żejda tas-sajd fl-
attivitajiet u fil-flotot differenti tas-sajd.

8. Jinnota li għalkemm m’hemmx definizzjoni uffiċjali ta’ kapaċità żejda, il-każijiet ta’ 
tnaqqis fil-qabdiet u ta’ impjiegi mitlufa kkawżati mis-sajd żejjed tal-istokkijiet tal-ħut 
juru kapaċità żejda de facto. Għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi l-kapaċità 
żejda u tikkunsidra aktar miżuri rilevanti u robusti biex jiġu ffaċilitati azzjonijiet għall-
ibbilanċjar tal-kapaċità tas-sajd ma' opportunitajiet tas-sajd;

9.  Iqis li huwa meħtieġ tnaqqis tal-isforz tas-sajd biex ikun hemm rendiment massimu 
sostenibbli.

a) jitqiegħed disponibbli l-iffinanzjar meħtieġ għall-implimentazzjoni xierqa tal-
pjanijiet ta’ ġestjoni multiannwali u għall-ilħuq tar-rendiment massimi sostenibbli 
(MSY);

b) titnaqqas il-pressjoni minn fuq ir-riżorsi fiż-żoni ta’ riproduzzjoni jew ta’ 
rikuperazzjoni, partikolarment waqt il-fażijiet ta’ riproduzzjoni;

c) tiżdied il-parteċipazzjoni tal-operaturi fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' 
mmaniġġjar lokali tal-flotot, b'konformità mal-objettivi tal-PKS;

d) jitħeġġu suriet alternattivi kumplementari ta’ dħul għas-sajjieda, sabiex il-
kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol tagħhom jittejbu filwaqt li tiġi żgurata s-
sostenibbiltà tar-riżorsi;

e) jiġi inkoraġġit finanzjament speċifiku għall-użu ta’ tagħmir tas-sajd aktar selettivi u 
li jirrispettaw aktar lill-ambjent, b’mod partikolari skont il-qafas ta’ programmi 
speċifiċi li jappoġġjaw is-sajd artiġjanali, l-akkwakultura tradizzjonali u s-sajd fuq 
skala żgħira, inkluż il-ġbir tal-frott tal-baħar u t-trobbija tal-molluski fl-ambjent 
naturali;

f) tinġabar data li għall-iskop tagħha huwa mixtieq li r-rata ta’ kofinanzjar tal-UE 
tiżdied;

g) jiġi ppjanat smantellar speċifiku għal kull żona;

h) jissaħħu l-ispezzjonijiet u jiġu rispettati l-limiti massimi tal-kapaċità li hemm 
stabbiliti.
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10. Jistieden lill-Kummissjoni tiffissa limiti massimi effettivi għall-kapaċitajiet tal-flotot tas-
sajd.

11. Iqis li hija meħtieġa riforma tal-PKS għar-reġjonalizzazzjoni tal-implimentazzjoni tagħha 
u għall-ġestjoni tal-programmi u l-miżuri tagħha.

12. Jistieden lill-Kummissjoni tinforza l-obbligu tal-Istati Membri li jaġġornaw korrettament 
ir-reġistru tal-flotta tagħhom u tistabbilixxi l-obbligu li jirrappurtaw l-isforzi li huma 
jagħmlu biex jibbilanċjaw il-kapaċità tas-sajd mal-opportunitajiet tas-sajd.
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