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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota l-importanza tad-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS); 

jikkunsidra li l-UE, bħala waħda mill-atturi ewlenin fis-sajd u l-akbar suq għall-

importazzjoni tal-ħut, għandha kemm id-dover u kif ukoll l-influwenza li tippromwovi 

b’mod attiv l-aħjar prattiki fil-ġestjoni tas-sajd, b’mod partikolari bil-għan li tipproteġi l-

mod ta’ għajxien u l-interessi tas-sajjieda żgħar, tipproteġi l-bijodiversità u l-ambjent 

madwar id-dinja; 

2. Jemmen li l-UE għandha tistabbilixxi preżenza aktar b’saħħitha fl-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u reġjonali tas-sajd; jinsisti fuq ir-rwol ewlieni tal-Organizzazzjonijiet 

Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs), u jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-funzjonament 

u t-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom; jistieden lill-UE tippromwovi b’mod attiv aktar 

konformità mill-partijiet bl-għan li tissaħħaħ is-sostenibbiltà; jissottolinja l-ħtieġa li 

jiżdied ir-rwol tal-Kumitati Konsultattivi Reġjonali (RACs), li għandhom għarfien 

prattiku sostanzjali tal-ħut;  

3. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tkun fuq quddiem nett u tipparteċipa ma’ importaturi 

ewlenin oħra bl-għan li jinqered is-Sajd Illegali, Mhux Regolat u Mhux Irrappurtat (IUU); 

jenfasizza li l-kunċett tar-responsabilità tal-istat tas-suq jeħtieġ li jkun żviluppat bis-sħiħ 

bħala mezz biex jingħalqu s-swieq għall-prodotti tal-ħut IUU; jemmen li l-UE għandha 

tiddiskuti b’urġenza ma’ stati bi swieq ewlenin oħra, inklużi l-Istati Uniti, il-Ġappun u ċ-

Ċina fost oħrajn dwar kif jikkooperaw ma’ xulxin, jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ 

traċċabilità, u biex kemm jista’ jkun malajr jiżviluppaw strumenti legali internazzjonali li 

jistgħu jwaqqfu, jieħdu passi legali kontra l-kummerċ tal-ħut IUU u jippenalizzawh, 

f’konformità mar-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u fi ħdan il-

qafas tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti; 

4. Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni għal ġenerazzjoni ġdida ta’ Ftehimiet dwar Sajd 

Sostenibbli (SFAs); jissottolinja l-importanza tal-valutazzjonijiet tal-impatt ekonomiku, 

soċjali u ambjentali tagħhom; jenfasizza l-bżonn li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem isir 

kundizzjoni neċessarja fl-SFAs u li jiġi żgurat li l-pajjiżi sħab jirrispettaw l-istandards 

ewlenin tax-xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);  

5. Ifakkar fir-Riżoluzzjoni dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji (CSR) fil-ftehimiet 

kummerċjali internazzjonali1; jemmen li l-prinċipji CSR għandhom jiġu inkorporati fl-

SFAs; jistieden lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward biex tivvaluta inizjattivi eżistenti ta’ 

diversi partijiet interessati b’attenzjoni partikolari fuq prattiki tas-sajd sostenibbli (bħall-

Aquaculture Stewardship Council u l-Marine Stewardship Council), u biex tappoġġja 

dawn l-inizjattivi. 

6. Jissottolinja l-fatt li ksur serju u sistematiku minn pajjiż sieħeb tal-oġġettivi adottati mill-

RFMOs jew kull ftehim internazzjonali li tiegħu l-UE hija parti rigward il-konservazzjoni 
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u l-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd jista’ jwassal għat-tneħħija temporanja ta’ tariffi 

preferenzjali;  jistieden lill-Kummissjoni sabiex b’mod regolari tirrapporta lill-Parlament 

dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet marbuta mal-konservazzjoni u l-ġestjoni 

tas-sajd, inklużi fil-proposta tagħha għall-iskema riveduta ta’ preferenzi tariffarji 

ġeneralizzati (GSP); 

7. Jenfasizza li t-trasparenza hija element essenzjali fil-ġestjoni tas-sajd sostenibbli u hija 

vitali biex it-talbiet tal-konsumatur jitqabblu ma’ informazzjoni adegwata; jenfasizza l-

bżonn ta’ evalwazzjoni ex ante tal-ftehimiet bilaterali, inklużi valutazzjonijiet xjentifiċi 

tal-istokkijiet, sabiex tiġi determinata s-sostenibbiltà tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 

tiżgura li standards għoljin ta’ sostenibbiltà jkunu applikati għal bastimenti tal-UE anke 

meta dawn ikunu qegħdin jistadu fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi; 

8. Jirrikonoxxi l-gwadan mis-sinerġija li ġej minn koerenza bejn il-politiki differenti tal-UE; 

jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni għal miżuri relatati mal-kummerċ bħar-restrizzjonijiet 

fuq l-importazzjoni tas-sajd u prodotti tas-sajd li għandhom jiġu applikati għall-pajjiżi li 

jippermettu sajd mhux sostenibbli, filwaqt li tiġi żgurata l-kompatibilità tagħhom mar-

regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);  

9. Ifakkar li minħabba l-leġiżlazzjonijiet differenti ta’ ħafna sħab tal-UE fil-kummerċ, il-

kwistjoni ta’ regoli tal-oriġini u l-kumulazzjoni tagħhom hija suġġett kontroversjali u 

sensittiv fin-negozjati kummerċjali; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tagħti 

kunsiderazzjoni partikolari lill-kwistjoni u biex tinnegozja soluzzjonijiet ibbilanċjati li ma 

jippenalizzawx is-setturi tas-sajd tal-UE; 

10. Jinnota l-importanza tan-negozjati fid-WTO dwar id-dixxiplina tas-sussidji fis-settur tas-

sajd u jitlob lill-UE tieħu rwol aktar attiv f’dawn id-diskussjonijiet. 
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