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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. Ifakkar li huma meħtieġa miżuri finanzjarji xierqa biex jiġi ggarantit settur tas-sajd 
vijabbli; jirrimarka li l-objettivi tal-PKS jistgħu jinkisbu biss jekk ikun hemm baġit 
suffiċjenti; jirrimarka li dak il-baġit huwa kkonċentrat fit-Taqsima III u fit-Titolu 11, 
"L-Affarijiet Marittimi u s-Sajd"; ifakkar li l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 
s-Sajd (FEMS) u l-kontribuzzjonijiet obbligatorji lill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-
ġestjoni tas-sajd u l-ftehimiet ta' sajd sostenibbli jikkostitwixxu l-biċċa l-kbira tal-baġit;

2. Iqis li saru sforzi importanti biex jiżdied l-għarfien xjentifiku sod dwar ir-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Għalkemm l-għarfien tjieb, għadna 'l bogħod mil-livell ottimali 
biex tiġi prevista valutazzjoni xierqa; iqis li, biex l-organizzazzjonijiet tar-riċerka 
xjentifika kemm internazzjonali kif ukoll tal-Istati Membri jkomplu jtejbu l-
evalwazzjoni tal-istokkijiet, il-fondi tal-Unjoni jridu għalhekk jiżdiedu;

3. Jirrimarka li aktar minn nofs il-provvista tal-Unjoni tal-prodotti tas-sajd tiġi minn ibħra 
internazzjonali u miż-żoni ekonomiċi esklussivi ta' pajjiżi terzi; iqis li d-
dispożizzjonijiet baġitarji adegwati u affidabbli jridu jiġu kkalkulati fil-baġit annwali 
għall-2020 sabiex jikkonformaw mal-obbligi tal-ftehim internazzjonali dwar is-sajd u 
tiġi żviluppata l-parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd;

4. Ifakkar li l-akkwakultura qed issir element importanti bil-għan li nlaħħqu mal-konsum 
dejjem akbar tal-prodotti tas-sajd fl-Unjoni;

5. Jenfasizza li, fil-baġit tal-2020, għandha tingħata importanza speċjali lir-riżorsi 
finanzjarji magħżula biex jgħinu l-flotta għal implimentazzjoni bla xkiel tal-iskemi tal-
obbligu ta' ħatt l-art;

6. Itenni l-importanza tal-flotta kostali u dik artiġjanali żgħira; jenfasizza li s-settur 
jirrappreżenta kważi 75 % tal-bastimenti kollha tas-sajd irreġistrati fl-Unjoni u kważi 
nofs l-impjiegi kollha fis-settur tas-sajd; jinnota li, għas-sors ewlieni tal-introjtu 
tagħhom, l-operaturi minn sajd kostali artiġjanali jiddependu fuq stokkijiet tal-ħut 
b'saħħithom;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jgħinu lill-komunitajiet li 
jiddependu mis-sajd biex jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom f'attivitajiet marittimi 
oħra bħat-turiżmu, u jgħinuhom iżidu aktar il-valur tal-attivitajiet tas-sajd tagħhom;

8. Jirrimarka li l-adozzjoni tal-pjanijiet pluriennali kurrenti u l-implimentazzjoni ta' miżuri 
tekniċi ġodda li jikkontribwixxu għall-kisba ta' sajd f'livelli sostenibbli jirrikjedu 
politika ta' kontroll robusta appoġġjata minn fondi adegwati;

9. Jissottolinja li l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għandha rwol 
fundamentali fil-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tal-PKS; jirrimarka li dan għandu 
jiġi rifless fil-baġit tagħha;
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10. Jiġbed l-attenzjoni għad-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni li se jkollha 
impatt fuq l-implimentazzjoni tal-FEMS 2014-2020; jirrimarka li "Brexit" tfisser li 
jeħtieġ li tingħata importanza kbira lit-twaqqif ta' qafas baġitarju finanzjarju ġdid għall-
perjodu 2021-2027; iqis li huwa meħtieġ livell ogħla ta' flessibilità addizzjonali tal-baġit 
tal-Unjoni biex jindirizza s-sitwazzjoni l-ġdida;

11. Jissottolinja li, sitt snin wara l-adozzjoni tal-Fond kurrenti, il-livell ta' implimentazzjoni 
tal-FEMS 2014-2020 huwa baxx ħafna u li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtiġilhom 
iħaffu l-proċessi ta' ġestjoni u kontroll u jtaffu l-piżijiet amministrattivi biex jiżguraw 
benefiċċji xierqa u f'waqthom għas-settur.


