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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat 

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

1. Jenfasizza l-importanza li jitfasslu strateġiji li jkunu kapaċi jgħinu fid-diversifikar tal-

ekonomija taż-żona lokali, jipprovdu aktar impjiegi u dħul għall-familji, u jgħinu biex 

jieqaf it-tnaqqis fl-impjiegi fil-komunitajiet dipendenti mis-settur tas-sajd; 

2. Jenfasizza l-importanza li ssir distinzjoni bejn il-forom differenti ta’ turiżmu relatat mas-

sajd, li jinkludu t-turiżmu tas-sajd (peskaturiżmu u ittituriżmu), l-attivitajiet ibbażati fl-

ilmijiet marittimi u kostali, is-sajd rikreattiv (inkluż it-turiżmu tas-sajd bil-qasba), is-sajd 

fl-ilmijiet interni, u l-attivitajiet ibbażati fuq il-wirt u l-kultura li huma mmirati lejn il-

ħolqien ta’ sinerġiji ma’ inizjattivi ta’ kummerċjalizzazzjoni għal prodotti primarji ta’ 

kwalità għolja, filwaqt li jiġu rrispettati l-wirt naturali, il-ħarsien tal-annimali u l-

bijodiversità; 

L-investiment fi prodotti innovattivi, sostenibbli u magħmula apposta 

3. Ifakkar li l-Komunikazzjoni tal-2010 dwar it-Turiżmu stabbilixxiet l-iżvilupp ta’ turiżmu 

sostenibbli, responsabbli u ta’ kwalità għolja bħala wieħed mill-objettivi prinċipali għat-

turiżmu Ewropew għall-finijiet tat-tħeġġiġ tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir; 

4. Jenfasizza li, peress li l-vjaġġaturi llum il-ġurnata huma ferm aktar infurmati milli kienu 

fil-passat, jekk il-lokalitajiet turistiċi għandhom jiffjorixxu, jeħtieġ li jkunu aktar attenti li 

jiżguraw il-kwalità, l-awtentiċità u proporzjon għoli bejn il-prezz u l-kwalità; 

5. Jemmen, għalhekk, li l-provvista trid tiġi adattata għal forom ġodda ta’ domanda għal 

prodotti magħmula apposta fil-lokalitajiet kostali popolari u f'destinazzjonijiet rurali, 

kostali u  gżejjer mhux mittiefsa, u li jridu jiġu żviluppati pjattaformi ta’ 

kummerċjalizzazzjoni li huma mfassla skont id-domanda potenzjali ta’ dan it-tip; 

6. Jenfasizza li huwa importanti li jiġu appoġġjati pjattaformi kummerċjali li huma mmirati 

lejn it-tip ta’ klijent li jkun qed ifittex esperjenza turistika tal-aqwa kwalità, li jfisser li t-

taħriġ fil-ħiliet f’dan il-qasam u l-istabbiliment tal-infrastruttura tat-tekonoloġija u 

pjattaformi ta’ distribuzzjoni diġitali jridu jkunu prijorità f’inizjattivi pubbliċi u attivitajiet 

eliġibbli; 

7. Jemmen li l-mudelli ta’ negozju sostenibbli u responsabbli għal diversifikazzjoni tas-sajd 

iridu jimplikaw ir-rispett tal-kultura tal-komunitajiet tas-sajd lokali, u jgħinu l-ippreżervat 

tal-identitajiet tagħhom; jenfasizza, b’mod partikolari, li s-sajd rikreattiv relatat mat-

turiżmu għandu jkun konformi mal-interessi ta’ intrapriżi tas-sajd artiġjanali lokali żgħar; 

8.  Jemmen li huwa importanti li jiġu żviluppati l-peskaturiżmu u l-ittituriżmu bħala forom 

ta’ esperjenza ta’ ‘vaganza attiva’ b’benefiċċji sekondarji kbar, bħall-promozzjoni tal-

kultura marittima u t-tradizzjonijiet tas-sajd, kif ukoll l-edukazzjoni fi kwistjonijiet ta’ 

kuxjenza ambjentali u l-konservazzjoni tal-ispeċijiet; 

9. Jenfasizza l-importanza ta’ mudelli ta’ negozju ekoloġiċi, u għalhekk jirrakkomanda li l-

esperti ambjentali għandhom dejjem ikunu assoċjati mill-qrib ma’ gruppi ta’ azzjoni lokali 
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(eż. il-gruppi ta’ azzjoni lokali tas-sajd u tal-akkwakultura (FLAGs) u l-gruppi ta’ azzjoni 

lokali rurali (LAGs)); 

10. Jenfasizza li wieħed mill-ostakli li jiffaċċja t-turiżmu tas-sajd, u wieħed li jillimita l-

benefiċċju potenzjali għas-sajjieda, huwa l-piż regolatorju mqiegħed fuq in-navigazzjoni 

kummerċjali ta' skala żgħira flimkien mal-ispiża għolja tal-adattament tal-bastimenti tas-

sajd biex jiġu konformi mal-istandards tat-turiżmu; 

11. Jirrakkomanda l-istabbiliment ta’ definizzjonijiet u regoli komuni għat-turiżmu tas-sajd 

fil-livell nazzjonali, sabiex tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn l-Istati Membri jdaħħlu forom 

differenti ta’ leġiżlazzjoni u regolamentazzjoni; 

12. Jindika li l-piż regolatorju fuq in-negozji tas-sajd, b’mod partikolari fir-rigward tar-regoli 

tas-sikurezza, il-leġiżlazzjoni dwar il-bini u s-sikurezza tal-bastimenti, għandu jiġi 

ssimplifikat sabiex jiġi ffaċilitat l-investiment meħtieġ; 

13. Joġġezzjona għal passi biex jiġu introdotti tariffi eċċessivi fil-livell nazzjonali jew 

reġjonali għall-kaptani rikreattivi li jużaw passaġġi tal-ilma interni pubbliċi, peress li 

dawn it-tariffi jikkostitwixxu restrizzjoni burokratika u jostakolaw il-peskaturiżmu u t-

turiżmu nawtiku għal raġunijiet personali ("soft"); 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li wieħed iħares lejn modi biex tespandi d-domanda potenzjali fir-

rigward ta’ bastimenti ttrasformati bit-twessigħ ta’ dak li qed jiġi offrut sabiex, 

pereżempju, ikun attraenti f’għajnejn il-komunità edukattiva, li għandha esperjenza fl-użu 

tas-settur agrikolu għal skopijiet ta’ tagħlim, bħal fil-każ ta' proġetti ta’ ‘skola razzett’; 

15. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti fil-livell reġjonali u nazzjonali biex jiġu introdotti 

permessi tas-sajd turistiku, dment li - skont il-leġiżlazzjoni dwar is-sajd u t-trattament 

xieraq tal-annimali - jiggarantixxu livell minimu ta’ kompetenza li jiżgura l-konformità 

mad-dispożizzjonijiet tas-sajd  u l-użu korrett tal-qasba u t-trattament ta’ ħut maqbud; 

16. Jenfasizza l-importanza tat-turiżmu tas-sajd għall-preservazzjoni ta’ tradizzjonijiet 

kulturali u kulinari u tal-istili ta' ħajja tradizzjonali f’żoni kostali u maġenb l-ilma; 

17. Ifakkar lill-Kummissjoni li t-tisħiħ tat-turiżmu tas-sajd jista’ jżid il-viżibilità ta’ żoni 

turistiċi ġodda li l-potenzjal tagħhom għadu jrid jiġi sfruttat. 

18. Jenfasizza li, sabiex jiġi mħeġġeġ l-ekoturiżmu fis-sajd, faċilitajiet apposta għandhom 

jinħolqu għal lokalitajiet tas-sajd, bħal żoni ta' kampeġġ u ta' irmiġġ, parkeġġi u faċilitajiet 

ta’ rikreazzjoni; 

19. Jinnota li t-turiżmu tas-sajd bil-qasba huwa taqsima tan-negozju li hija żviluppata sew u li 

qed tikber f’xi Stati Membri, filwaqt li għadu potenzjal mhux użat f’oħrajn; jenfasizza l-

importanza tat-turiżmu tas-sajd bil-qasba rikreattiv fir-reġjuni kostali u rurali, u tas-sajd 

f’ilmijiet interni bħala attività ta’ żvilupp sostenibbli u ta’ valur għoli; 

20. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi valutat l-impatt li jkollhom attivitajiet  tas-sajd rikreattiv relatati 

mat-turiżmu fuq is-sajd; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-impatt soċjoekonomiku li għandu s-sajd rikreattiv 
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fuq it-turiżmu ta' fuq l-art, b’mod partikolari fiż-żoni rurali, u tipproponi miżuri possibbli 

għar-reġjuni fejn il-potenzjal għal dan it-tip ta’ sajd mhuwiex sfruttat biżżejjed; 

Il-massimizzazzjoni tal-użu tal-appoġġ finanzjarju tal-UE 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-effiċjenza tal-azzjoni meħuda mill-UE fl-iżvilupp 

taż-żoni tas-sajd, kif ukoll fid-diversifikazzjoni ekonomika tas-sajd, inkluża l-azzjoni 

meħuda taħt il-Fondi Strutturali Ewropej u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd (FEMS) b’mod partikolari; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika analiżi regolari ta’ 

liema proġetti ġew appoġġati, u b’liema ammonti; 

23. Jistenna b’mod partikolari li l-evalwazzjoni li jmiss li se ssir mill-Kummissjoni tal-

approċċ ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità (CLLD) se tgħin biex ittejjeb il-fehim 

tal-impatt soċjoekonomiku tal-miżuri ta’ diversifikazzjoni meħudin taħt il-FEMS, anke 

fil-qafas tal-istrateġiji konġunti stabbiliti mill-LAGs u l-FLAGs; 

24. Jenfasizza li għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, il-FLAGs kellhom għad-

dispożizzjoni tagħhom EUR 486 miljun mill-FES, u li madwar 12 000 proġett lokali kienu 

appoġġati matul dak il-perjodu; 

25.Jenfasizza, barra minn hekk, li fil-perjodu finanzjarju attwali, il-finanzjament totali 

disponibbli taħt il-FEMS żdied għal EUR 514 miljun għal miżuri taħt is-CLLD; 

26. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u l-FLAGs biex jagħmlu l-aħjar użu tal-fondi disponibbli u 

wkoll biex jużaw, meta jkun possibbli, il-finanzjament multiplu (flimkien mal-FEŻR, il-

FAEŻR u l-FSE); 

27. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu xieraq mill-fondi disponibbli taħt il-FEMS 

għall-adattament u l-modernizzazzjoni tal-bastimenti tas-sajd professjonali u għall-

proġetti tal-impriżi tas-sajd, u biex jiġu stabbiliti punti ta’ kuntatt fil-livell reġjonali biex 

jipprovdu informazzjoni u appoġġ adegwati; 

28. Jirrakkomanda li l-FLAGs jikkooperaw mill-qrib ma' esperti tat-turiżmu sabiex 

jidentifikaw proġetti u finanzjament xieraq, permezz tal-Assi 4 tal-FEMS, għad-

diversifikazzjoni f’żoni tas-sajd;  

29. Ifakkar li l-FEMS jipprovdi appoġġ finanzjarju speċifiku għal inizjattivi fil-komunitajiet 

tas-sajd promossi min-nisa; 

30. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw, permezz tal-istabbiliment tal-kriterji tal-għażla 

għal operazzjonijiet taħt il-FEMS, li l-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi integrata u promossa 

sew fl-azzjonijiet iffinanzjati kollha (pereżempju billi tingħata preferenza lil azzjonijiet 

immirati speċifikament lejn in-nisa jew imwettqa minnhom); 

31. Jirrakkomanda li jingħata appoġġ finanzjarju speċifiku lill-awtoritajiet lokali f’żoni tas-

sajd għall-ftuħ ta’ “punti ta’ informazzjoni” bil-kompitu li jippreżentaw, jippromwovu u 

jipprovdu informazzjoni dwar il-komunitajiet tas-sajd u l-prodotti tradizzjonali, kif ukoll 

fuq l-għanijiet tat-turiżmu f’dawk l-oqsma; 

32. Jirrakkomanda li jingħata appoġġ finanzjarju speċifiku għall-inkoraġġiment tal-
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intraprenditorija u l-innovazzjoni permezz tal-finanzjament ta’ attivitajiet li jiddependu 

mill-industrija tas-sajd; 

33. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, tadotta terminu xieraq 

għall-komunitajiet tas-sajd fl-Unjoni jew f’żoni ta’ qbid sekondarju, bħall-komunitajiet 

mal-baħar "Aldeias do Mar" ("Irħula ħdejn il-Baħar") fil-Portugall, bl-involviment tal-

FLAGs; iħeġġeġ li jiġu allokati l-fondi meħtieġa għall-istabbiliment ta’ netwerk Ewropew 

għall-iskambju tal-aħjar prattiki u l-immappjar ta’ attivitajiet tas-sajd b’informazzjoni 

dwar il-punti ta’ interess u l-karatteristiċi ta’ kull komunità tas-sajd; 

Il-promozzjoni tad-diversifikazzjoni tal-prodotti 

34. Huwa konvint li taħlita bbilanċjata ta’ prodotti tat-turiżmu alternattivi u b’mira speċifika, 

u l-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni xierqa ta’ dawk il-prodotti, tista’ tgħin sabiex 

ikun hemm bilanċ bejn il-problemi tal-istaġjonalità; 

35. Jisħaq fuq il-punt li sabiex jinkiseb l-objettiv tad-diversifikazzjoni, l-inizjattivi tal-

intraprenditorija kollha jridu jkunu bbażati lokalment, b’garanzija li l-kontroll fuq il-

kumpanija u l-kooperattivi jinżamm f’dak il-livell; jindika li l-inizjattivi tal-ekonomija 

soċjali huma partikolarment adatti għal dawn l-iskopijiet; 

36. Jitlob, għalhekk, li jingħata appoġġ lil pjattaformi kummerċjali operati minn 

intraprendituri lokali sabiex jiġi żgurat li jżommu l-ogħla grad possibbli ta’ involviment u 

parteċipazzjoni fi, u kontroll fuq, il-katina tal-valur sħiħa; 

37. Jenfasizza li d-diversifikazzjoni tal-prodotti tirrikjedi promozzjoni xierqa, u li hija 

meħtieġa strateġija ta’ viżibilità għall-grupp ta' sajjieda fil-mira, inklużi inizjattivi ta’ 

promozzjoni transfruntiera; 

38. Jemmen, għalhekk, li l-lokalitajiet tas-sajd għandhom jikkunsidraw li jniedu kampanji ta’ 

kummerċjalizzazzjoni konġunti ma’ destinazzjonijiet oħra fl-istess reġjun - kif ġie 

ssuġġerit fir-rapport tal-PE dwar "Sfidi u kunċetti ġodda għall-promozzjoni tat-turiżmu fl-

Ewropa" - u jippromwovu pjattaformi ta' kummerċjalizzazzjoni konġunti b’enfasi 

partikolari fuq il-promozzjoni u l-bejgħ online, fuq bażi ta’ kooperazzjoni internazzjonali; 

39. Huwa tal-fehma li fi ħdan din l-istrateġija ta’ kummerċjalizzazzjoni, għandhom jiġu 

stabbiliti sinerġiji bejn inizjattivi ta’ kummerċjalizzazzjoni għal prodotti friski jew 

ipproċessati ta’ kwalità għolja, għall-gastronomija u għat-turiżmu, raggruppati f’żoni 

territorjali li huma koerenti minn perspettiva kulturali, ambjentali jew relatati mal-

produzzjoni u/jew mfassla f’sinerġija; 

40. Jistieden lill-Kummissjoni biex b’mod attiv tappoġġja u tippromwovi l-investiment fid-

diversifikazzjoni tas-sajd f’termini ta’ kummerċjalizzazzjoni u pproċessar ta’ prodotti tal-

ħut lokali, u tagħti spinta lill-iżvilupp ta’ kanali ta’ distribuzzjoni lokali; 

41. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tippromwovi u tipprovdi ċertifikazzjoni għal 

prodotti tas-sajd tradizzjonali u tistabbilixxi marki lokali speċifiċi għal żoni tas-sajd; 

42. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-investiment fid-diversifikazzjoni tas-settur tas-

sajd permezz tal-iżvilupp ta’ attivitajiet kumplementari, inklużi l-investimenti 
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f’bastimenti, fit-taħriġ, fit-tagħmir tas-sikurezza, u fl-attivitajiet kulturali u edukattivi; 

43. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja b’mod attiv l-investiment fid-diversifikazzjoni tas-

sajd fl-oqsma tal-kultura u l-arti bħala parti mill-wirt tradizzjonali, u tappoġġja l-

investiment fil-promozzjoni tat-tradizzjoni u l-wirt tas-sajd b’mod ġenerali (tekniki u 

rkapti tas-sajd); 

44. Jistieden lill-Istati Membri, kif ukoll lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, jiskambjaw l-aħjar 

prattiki bil-għan li joħolqu sensibilizzazzjoni ikbar, madwar reġjuni usa', ta’ prodotti 

innovattivi tat-turiżmu relatat mas-sajd li ħarġu ta’ suċċess mil-lat ekonomiku, soċjali u 

ambjentali; 

45. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi, fil-qafas tan-Netwerk Ewropew dwar iż-Żoni tas-

Sajd (FARNET) u l-FLAGs, djalogu pan-Ewropew mal-portijiet u l-partijiet interessati 

tat-turiżmu u l-esperti ambjentali; 

46. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi, permezz tal-Kummissjoni Ewropea għat-

Turiżmu u l-portal visiteurope.com tagħhom, id-destinazzjonijiet tat-turiżmu tas-sajd 

rikreattiv fl-Ewropa, u, permezz ta’ kampanja ta’ informazzjoni mmirata, biex in-negozji 

tas-sajd isiru konxji mill-potenzjal ta’ dawn il-mudelli ta’ negozju ġodda u sostenibbli u 

mill-opportunitajiet ta’ tkabbir li huma joffru; 

L-għarfien u l-ħiliet 

47. Jistieden lill-Istati Membri, u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, ixerrdu fost kulħadd l-

informazzjoni dwar il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol EURES, tal-

Kummissjoni, li jagħti informazzjoni għal min qed ifittex impjieg u għal min iħaddem 

dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol, il-ħiliet u l-ħtiġijiet ta’ taħriġ fit-taqsima tal-"impjiegi 

blu", u jippromwovu korsijiet online miftuħa li għandhom l-għan li jaġġornaw jew 

jorjentaw mill-ġdid il-ħiliet relatati mal-ġestjoni tat-turiżmu u l-peskaturiżmu innovattiv; 

48. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi taqsima ddedikata fil-Portal Ewropew tan-Negozji 

Żgħar li jkollha l-għan li tgħin lill-intraprendituri/lis-sajjieda jiksbu l-finanzjament għal 

attivitajiet fil-qasam tat-turiżmu relatat mas-sajd. 

49. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-kuxjenza fost l-intraprendituri lokali, u jiġu pprovduti bit-

taħriġ, fuq il-pjattaformi online l-ġodda għall-promozzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti relatati 

mat-turiżmu, inkluż it-turiżmu bbażat fuq l-esperjenzi, u biex jiġu mħeġġa jintegraw dawn 

l-elementi fin-negozji tagħhom sabiex jiżguraw li l-profitti tad diversifikazzjoni jibqgħu 

fil-komunitajiet lokali. 
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Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De 

Monte, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de 

Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico 

Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-

Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith 

Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Kosma 

Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Werner Kuhn 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Olle Ludvigsson 

 
 


