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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

 tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran 

(2016/2079(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru  1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, tal-11 ta' Diċembru 2013, dwar il-Politika Komuni tas-Sajd1, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika 

tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina)2, 

– wara li kkunsidra l-istrateġija ta' nofs it-terminu tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd 

fil-Mediterran (GFCM) (2017-2020), li timmira għas-sostenibbiltà tas-swieq tal-ħut tal-

Mediterran u tal-Baħar l-Iswed, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjoni tal-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0000/2016), 

A. billi l-Mediterran, bi 17 000 speċi marittima, huwa wieħed mill-postijiet ewlenin fid-

dinja għall-bijodiversità; 

B. billi, fil-Komunikazzjoni tagħha "Konsultazzjoni dwar l-opportunitajiet tas-sajd għall-

2017 skont il-Politika Komuni tas-Sajd" (COM(2016)0396), il-Kummissjoni ssostni li 

fil-Mediterran is-sajd żejjed għadu prevalenti u jenħtieġu rimedji biex titranġa din is-

sitwazzjoni; billi f'dan id-dokument il-Kummissjoni tesprimi tħassib minħabba li ħafna 

mill-ispeċijiet ivvalutati qed jiġu mistada f'livell ogħla sew mill-istimi fl-objettiv tar-

rendiment massimu sostenibbli (MSY); 

C. billi l-Mediterran irid jilqa' l-isfida kbira li jinkiseb l-MSY għall-parti l-kbira tal-

ispeċijiet sal-2020; billi, fil-baċin, il-livell ġenerali ta' sajd eċċessiv jikkorrispondi bejn 

wieħed u ieħor għal darbtejn sa tliet darbiet aktar mil-livell tal-FMSY; billi, minkejja l-

isforzi konsiderevoli li saru kemm fil-livell tal-UE kif ukoll barra l-UE biex jiġi stabbilit 

qafas legali effettiv u tiġi żgurata l-implimentazzjoni u l-konformità tas-settur tas-sajd, 

aktar minn 93 % tal-ispeċijiet ivvalutati fil-Mediterran għadhom meqjusa soġġetti għal 

sajd eċċessiv; 

D. billi, fil-laqgħa ta' livell għoli dwar l-istatus tal-ispeċijiet fil-Mediterran (Frar 2016, 

Katanja), intlaħaq ftehim dwar il-ħtieġa urġenti biex dawn ix-xejriet negattivi jitreġġgħu 

lura, b'kont meħud tal-isfida kbira li jinkiseb l-MSY għall-ispeċijiet kollha sal-2020; 

1. Jenfasizza l-importanza li jiġu applikati, fl-iqsar żmien u b'mod komprensiv, l-għanijiet 

u l-azzjonijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), u implimentazzjoni f'waqtha, urġenti 

                                                 
1 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22. 
2 ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19. 
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u effettiva tal-pjanijiet ta' ġestjoni pluriennali previsti minnha, f'konformità ma' approċċ 

ibbażat fuq l-ekosistemi; jenfasizza, b'mod partikolari, l-ħtieġa li jintlaħaq l-objettiv ta' 

Qagħda Ambjentali Tajjba stabbilit mid-Direttiva Qafas 2008/56/KE dwar strateġija 

għall-ambjent marin; 

2. Jikkunsidra li tenħtieġ b'mod urġenti tweġiba kollettiva, ibbażata fuq il-kooperazzjoni u 

fuq diversi livelli: dak internazzjonali, Ewropew, nazzjonali u reġjonali; jemmen li l-

partijiet ikkonċernati kollha, inklużi s-sajjieda, ix-xjenzati u l-NGOs, għandhom ikunu 

involuti fi proċess inklussiv u minn isfel għal fuq; 

3. Jinnota li l-PKS tirrikonoxxi li l-aċċess għall-opportunitajiet ta' sajd għandu jitqassam 

primarjament lis-sajd fuq skala żgħira, artiġjanali jew lis-sajjieda taż-żoni kostali żgħar, 

u jinkludi inċentivi (Artikolu 7(1)(d)) tar-Regolament dwar il-PKS) biex jiġu promossi 

snajja' u metodi tas-sajd aktar selettivi u b'impatt iżgħar fuq l-ekosistema tal-baħar u r-

riżorsi tagħha; jinnota li, għal din ir-raġuni, għandu jsir sforz għal dan il-għan, b'tali 

mod li l-inċentivi u l-aċċess preferenzjali għaż-żoni tas-sajd kostali jkunu żgurati għall-

flotta artiġjanali minflok dawk is-segmenti tas-sajd li mhumiex selettivi u li jħallu 

impatt akbar; 

4. Jenfasizza li, skont il-FAO, l-approċċ prekawzjonarju għall-konservazzjoni, il-ġestjoni u 

l-isfruttament tar-riżorsi tal-baħar ħajjin għandu jkun applikat b'mod li l-ambjent 

marittimu kollu jiġi protett u ppreservat u b'mod li jenfasizza li n-nuqqas ta' 

informazzjoni xjentifika ma għandux ikun skuża biex l-azzjonijiet immirati lejn il-

konservazzjoni u l-ġestjoni jiġu posposti jew imfixkla; 

5. Jikkunsidra li l-ħarsien u s-salvagwardja tar-riżorsi tas-sajd u dawk ambjentali tal-baċin 

ma jistgħux jiġu applikati b'politiki effettivi ta' ġestjoni tas-sajd jekk dawn ma jkunux 

akkumpanjati minn politiki qawwija, wesgħin u urġenti u kontromiżuri għall-fatturi 

antropoġeniċi li jaffettwaw u jaġixxu b'mod negattiv fuq l-istess riżorsi: it-tibdil fil-

klima (it-tisħin, l-aċidifikazzjoni, l-ammont ta' xita), it-tniġġis (kimiku, organiku, makro 

u mikroskopiku), it-tiftix u l-estrazzjoni tal-gass u taż-żejt, it-traffiku tat-tbaħħir, l-

ispeċijiet invażivi, il-qerda jew it-tibdil tal-ħabitats naturali, speċjalment dawk tal-kosta; 

6. Jenfasizza bil-qawwa li fil-baċin għadu jeżisti s-sajd illegali estensiv, mhux irrappurtat 

u mhux irregolat (IUU) anki fil-pajjiżi tal-UE; jemmen li l-ebda azzjoni għas-

salvagwardja tar-riżorsi, imma wkoll u fuq kollox tal-ekonomiji tas-sajd fuq skala 

żgħira, ma tista' tirriżulta mingħajr ġlieda konvinta u determinata kontra s-sajd IUU; 

7. Jagħti prijorità lill-intensifikar tal-attivitajiet ta' kontroll, fuq l-art, tul il-katina ta' 

distribuzzjoni (is-swieq) u fuq il-baħar, speċjalment f'oqsma fejn l-attività tas-sajd hija 

pprojbita (b'mod temporanju jew permanenti); 

8. Jikkunsidra l-possibbiltà tal-introduzzjoni ta' kwoti mhux trasferibbli, speċjalment għall-

ispeċijiet soġġetti għal sajd għal speċi waħda; hu tal-fehma li, biex jiġu evitati d-

differenzi soċjali, l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu allokati permezz ta' kriterji 

oġġettivi u trasparenti, fosthom dawk ambjentali, soċjali u ekonomiċi, u li għandhom 

jitqassmu wkoll b'mod ġust fid-diversi segmenti tas-sajd, inkluż is-sajd tradizzjonali u 

artiġjanali, u jipprovdu inċentivi għall-flotta biex din tuża għodod tas-sajd aktar selettivi 

u tekniċi b'inqas impatt fuq l-ambjent tal-baħar, f'konformità mal-Artikolu 17 tar-

Regolament dwar il-PKS; 
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9. Jinnota li s-sistema ta' żoni protetti tal-baħar fil-Mediterran tkopri perċentwal mhux 

adegwat tal-wiċċ, u b'differenzi kbar fil-kopertura bejn id-diversi baċini; jemmen li 

huwa kruċjali li jiżdied il-perċentwal ta' żoni protetti tal-baħar, kif ukoll li jiġu 

individwati ż-żoni li għandhom ikunu soġġetti għal miżuri ta' protezzjoni u li tiġi 

implimentata sistema effettiva ta' monitoraġġ u kontroll biex tiġi vverifikata l-effettività 

tagħhom; 

10. Iqis li huwa essenzjali approċċ varjat u modulat tal-politiki, fil-pjanijiet ta' ġestjoni, u bi 

kriterji differenti u bbażati fuq il-karatteristiċi bijoloġiċi tal-ispeċijiet u fuq dawk tekniċi 

tal-metodi tas-sajd; jemmen ukoll li pjanifikazzjoni adegwata fl-ispazju (iż-żoni fejn ma 

jistax isir sajd, b'rotazzjoni, għeluq totali jew parzjali skont is-sistemi tas-sajd) u fiż-

żmien (staġuni magħluqa) għandha tkun il-komponent fundamentali ta' kull pjan 

pluriennali, kif ukoll il-promozzjoni ta' miżuri tekniċi mmirati lejn selettività massima 

tal-irkaptu; 

11. Jinnota kif għandu jiġi adottat, fil-livell tal-Mediterran u għall-ispeċijiet kummerċjali 

kollha, daqs minimu permess skont il-maturità sesswali, abbażi tal-aħjar għarfien 

xjentifiku; 

Azzjonijiet fir-rigward ta' pajjiżi terzi 

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromwovi azzjonijiet permezz tal-GFCM li jtejbu l-

istat tal-istokkijiet kondiviżi mal-pajjiżi terzi; 

13. Jappella lill-Kummissjoni tgħin lill-pajjiżi terzi Mediterranji fl-immodernizzar tas-settur 

tas-sajd ħalli jaslu għal sajd sostenibbli, inkluż permezz ta' politika ta' ftehimiet dwar is-

sajd aktar ibbilanċjati, ekwi u sostenibbli; 

Aspetti soċjoekonomiċi 

14. Hu jenfasizza li 250 000 ruħ huma impjegati direttament fuq il-vapuri u li n-numru ta' 

persuni impjegati fl-industrija tas-sajd biex isostnu l-għajxien tagħhom jiżdied b'mod 

esponenzjali jekk wieħed jikkunsidra l-familji li jgħixu bis-saħħa tas-sajd reġjonali u li 

huma impjegati fl-industriji relatati, bħall-ipproċessar u l-manutenzjoni tal-bastimenti u 

t-turiżmu; jinnota li 60 % tal-impjiegi relatati mas-sajd jinsabu fil-pajjiżi tan-Nofsinhar 

u tal-Lvant tal-Mediterran li qegħdin jiżviluppaw, fatt li jindika x'inhu r-rwol tas-sajd 

fuq skala żgħira fl-iżvilupp sostenibbli ta' dawk ir-reġjuni u, b'mod partikolari, tal-

komunitajiet l-aktar vulnerabbli tal-kosta; 

15. Jemmen li l-Kummissjoni għandha tipprevedi xi linji gwida dwar kif jista' jsir l-aħjar 

użu mill-fondi permezz tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u l-Istrument 

Ewropew ta' Viċinat; 

16. Hu jqis essenzjali l-promozzjoni, it-tisħiħ u l-inċentivazzjoni tal-kooperazzjoni fost is-

sajjieda ż-żgħar tal-istess żona jew reġjun, sabiex jindirizzaw flimkien id-disinn u l-

ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd lokali, għal reġjonalizzazzjoni effettiva u konkreta, li 

tirrispetta l-għanijiet tal-PKS, fejn il-frammentazzjoni enormi u d-differenzjazzjoni tax-

xogħol, miri, karatteristiċi tekniċi u tal-ekwipaġġ użat jagħmlu approċċ orizzontali u 

uniku prattikament impossibbli; 
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17. Josserva li, minkejja t-titjib riċenti, in-numru tal-istokkijiet mingħajr valutazzjoni reali 

tal-istat tagħhom għadu għoli, u li l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-

Sajd (STECF) jilmenta li qegħdin naffaċċjaw ukoll tnaqqis tal-istess valutazzjonijiet, 

minn 44 fl-2012 għal 15 biss fl-2014; 

18. Iqis li ġestjoni tas-sajd korretta u sostenibbli tiddependi fuq l-użu xjentifiku tad-dejta 

rilevanti, bħal pereżempju l-kapaċità tas-sajd, l-attivitajiet tas-sajd imwettqa, l-istat 

bijoloġiku tal-istokk sfruttat u s-sitwazzjoni soċjoekonomika attwali tas-sajd innifsu; 

19. Jinnota li 40 % tal-ħatt l-art fiż-żona ta' applikazzjoni tal-GFCM ġej minn stokkijiet li 

għalihom teżisti valutazzjoni xjentifika pprovduta lill-Kummissjoni, u li l-perċentwal 

huwa anqas f'dak li jirrigwarda stokkijiet soġġetti għal pjan ta' ġestjoni; jinnota li jeħtieġ 

li tittejjeb il-kopertura tal-valutazzjonijiet xjentifiċi dwar l-istat tal-istokkijiet u li jiżdied 

il-perċentwal tal-ħatt l-art li jkun ġej minn forom ta' sajd irregolati minn pjanijiet ta' 

ġestjoni pluriennali; 

20. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċi integrati li jieħdu inkunsiderazzjoni fl-istess waqt l-

eteroġeneità tal-ambjent tal-baħar, il-kumplessità tal-ispeċijiet (kemm dawk sfruttati u 

dawk li mhumiex) fil-baħar, il-karatteristiċi differenti u l-imġiba tal-attivitajiet tas-sajd; 

21. Jirrikonoxxi li d-dejta disponibbli biex jitkejlu l-firxa u l-impatt tal-attività tas-sajd fuq 

skala żgħira hija ftit u tista' wkoll tvarja minn Stat għal ieħor; li, minħabba dan in-

nuqqas ta' dejta, is-sajd artiġjanali għandu t-tendenza li jiġi sottovalutat, li jwasslu għal 

marġinalizzazzjoni fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; 

22. Jappoġġja bil-qawwa l-proposta tal-GFCM li jinħoloq katalogu tal-attività tas-sajd, u li 

dan ikun jinkludi informazzjoni dwar l-irkaptu u l-operazzjonijiet tas-sajd, deskrizzjoni 

taż-żoni tas-sajd kif ukoll l-ispeċijiet fil-mira u l-qabdiet inċidentali, li minnha tinkiseb 

deskrizzjoni sħiħa tal-attivitajiet tas-sajd fiż-żona u tal-interazzjonijiet ma' setturi oħrajn 

bħas-sajd rikreattiv; 

23. Jappella lill-Kummissjoni biex tippromwovi kooperazzjoni xjentifika qawwija u biex 

taħdem fuq it-titjib tal-ġbir tad-dejta għall-istokkijiet l-aktar importanti, tqassar il-ħin 

bejn il-ġbir u l-valutazzjoni finali, u titlob valutazzjonijiet tal-istokkijiet il-ġodda mill-

STECF; jiddispjaċih b'mod qawwi li fil-Mediterran il-parti l-kbira tal-ħatt l-art ġej minn 

speċijiet li ftit huma koperti minn dejta ("data deficient fisheries"); 

24. Jenfasizza l-ħtieġa qawwija u essenzjali li tiżdied il-kondiviżjoni tad-dejta u li jingħeleb 

in-nuqqas ta' aċċessibbiltà u t-tixrid tagħha, permezz tal-iżvilupp ta' arkivju online 

komprensiv u ffinanzjat b'mod pubbliku, li jinkludi d-dejta kollha dwar il-ħut u s-sajd, 

b'mod li jiffaċilita l-kontroll tal-kwalità u l-analiżi indipendenti u multipla, u b'hekk jiġi 

adottat tqabbil kostruttiv tal-valutazzjonijiet tal-istokkijiet; 

25. Jinnota li l-effetti, kif ukoll il-kwantitajiet, il-kobor u l-karatteristiċi tas-sajd IUU 

(jiġifieri s-sajd illegali) fil-preżent mhumiex valutati u għaldaqstant mhumiex 

rappreżentati biżżejjed fl-informazzjoni dwar il-qagħda attwali tas-sajd u dwar ix-xejriet 

matul iż-żmien, filwaqt li għandhom ikunu kkunsidrati fl-iżvilupp ta' valutazzjonijiet 

xjentifiċi għall-ġestjoni tas-sajd; 

Għarfien 
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26. Hu jenfasizza li jistgħu jinkisbu riżultati effettivi u twettiq sħiħ b'livell għoli ta' 

responsabbiltà u għarfien fost l-operaturi tas-settur, permezz tat-tisħiħ u l-edukazzjoni 

tas-sajjieda kollha (kummerċjali u sportivi) u l-involviment tagħhom fil-proċess tat-

teħid ta' deċiżjonijiet, waqt li jiżdiedu l-azzjonijiet għat-tixrid ta' prattiki tajbin; 

27. Hu jsostni li huwa importanti li titqajjem kuxjenza anki fost il-konsumaturi, li 

għandhom ikunu edukati u mħeġġa jikkonsmaw il-ħut b'mod responsabbli, billi jagħtu 

preferenza lill-ispeċijiet lokali, maqbuda b'tekniki sostenibbli, u li possibbilment ikunu 

ġejjin minn stokkijiet mhux sfruttati żżejjed; isostni li jeħtieġ, għalhekk, li tiġi stabbilita 

sistema kompluta u affidabbli ta' traċċabbiltà, iżda wkoll u fuq kollox, ta' informazzjoni 

lill-konsumatur; 

28. Jenfasizza l-fatt li dan ix-xenarju l-ġdid u dawn il-fatturi ġodda kollha, li jinteraġixxu 

fil-Mediterran u li bidlu l-approċċ lejn is-sajd fiż-żona, għandhom iwasslu għal 

reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru  1967/2006 għall-Mediterran, biex ikun adattat 

għas-sitwazzjoni attwali; 

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Il-Baħar Mediterran, bis-17,000 speċi tal-baħar tiegħu, huwa waħda mill-akbar żoni ta' 

bijodiversità fid-dinja. Madankollu, il-livell globali tar-riżorsi tas-sajd mistada b'mod eċċessiv 

huwa darbtejn jew tliet darbiet ogħla mill-livell tar-Rendiment Massimu Sostenibbli. Ninsabu 

f'riskju li nibdlu l-Baħar Mediterran f'deżert.  

Minbarra s-sajd eċċessiv, il-Baħar Mediterran huwa soġġett għal theddid kbir ieħor bħal 

nutrijenti u fertilizzanti żejda, tniġġis, tibdil fil-kosta u fil-ħabitat. Fatturi oħrajn ta' riskju 

huma: it-traffiku marittimu, l-estrazzjoni taż-żejt u l-gass. Barra minn hekk, il-Mediterran 

huwa sensittiv ħafna għat-tibdil fil-klima. Jeħtieġ li jkun protett.  

Dawn huma xi wħud mill-punti ewlenin tar-rapport:  

- ġestjoni pluriennali tar-riżorsi għal sostenibbiltà aqwa permezz ta' rkaptu aktar selettiv; 

- kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi li joperaw fil-Baħar Mediterran; 

- staġun magħluq ibbażat fuq il-karatteristiċi bijoloġiċi tal-ispeċijiet; 

- għeluq ta' ċerti żoni għan-nurseries jew għar-ripopolament tal-istokk mistad iżżejjed; 

- aċċess għar-riżorsa preferenzjali għas-Sajd Artiġjanali; 

- kontroll akbar fuq l-attivitajiet tas-sajd illegali, flimkien ma' miżuri speċjali għal min jikser 

ir-regoli u ma jkollux liċenzja; 

- il-possibbiltà li jiġu introdotti kwoti fuq ċerti speċijiet li qed jiġu sfruttati żżejjed; 

- konformità ma' daqs minimu u definizzjoni tad-daqs ibbażata fuq kriterji xjentifiċi; 

- kontroll akbar tal-katina ta' provvista sas-suq tal-ħut permezz ta' informazzjoni aktar 

komprensiva lill-konsumatur; 

- involviment akbar tal-organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali fil-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet f'konformità mar-Reġjonalizzazzjoni msemmija fil-Politika Komuni tas-Sajd.  

B'mod ġenerali, ir-rapport ta' inizjattiva jfittex li jilħaq dawn l-għanijiet: 

- ġestjoni pluriennali tar-riżorsi għal sostenibbiltà aqwa permezz ta' rkaptu aktar selettiv; 

- kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi li joperaw fil-Mediterran; 

- staġuni magħluqa; 

- għeluq ta' ċerti żoni għan-nurseries jew għar-ripopolament tal-istokk mistad iżżejjed; 

- aċċess għar-riżorsa preferenzjali għas-Sajd Artiġjanali; 

- kontroll akbar fuq l-attivitajiet tas-sajd illegali, flimkien ma' miżuri speċjali għal min jikser 

ir-regoli u ma jkollux liċenzja; 

- l-introduzzjoni ta' kwoti fuq ċerti speċijiet li qed jiġu sfruttati żżejjed; 

- konformità ma' daqs minimu; 

- kontroll akbar tal-katina ta' provvista sas-suq tal-ħut permezz ta' informazzjoni aktar 

komprensiva lill-konsumatur; 

- involviment akbar tal-GFCM u tal-organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali fil-proċess tat-teħid 

ta' deċiżjonijiet f'konformità mar-Reġjonalizzazzjoni msemmija fil-Politika Komuni tas-Sajd 

(PKS). 


