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Ir-riċerka applikata li jkollha x'taqsam mal-politika komuni tas-sajd   

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Frar 2009 dwar ir-riċerka applikata li 
jkollha x'taqsam mal-politika komuni tas-sajd (2008/2222(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 
2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika 
Komuni tas-Sajd1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diċembru 2006 rigward is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea 
għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013)2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta’ Settembru 2008 bit-titolu 
'Strateġija Ewropea għar-Riċerka tal-Baħar u dik Marittima: Qafas koerenti tal-Qasam ta' 
Riċerka Ewropew li jappoġġja l-użu sostenibbli tal-oċeani u l-ibħra' (COM(2008)0534) 
('l-istrateġija għar-riċerka tal-baħar u dik marittima')

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-19 ta’ Settembru 2002 dwar 
strateġija għall-iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura Ewropea (COM(2002)0511),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Ġunju 2006 bil-ħsieb 
li tiġi adottata deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward is-seba' programm 
ta' qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta' 
dimostrazzjoni (2007 sa 2013)3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2008 dwar politika marittima 
integrata għall-Unjoni Ewropea4,

– 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 tal-baħar (Id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija tal-Baħar)5.

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 tal-25 ta' Frar 2008 dwar 
it-twaqqif ta' qafas Komunitarju għall-ġbir, l-immaniġġjar u l-użu ta' data fis-settur tas-
sajd u dwar l-appoġġ għall-parir xjentifiku rigward il-politika komuni tas-sajd6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-
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konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-flora u l-fawna selvaġġi1,

– wara li kkunsidra r-rapport tas-samit dinji dwar l-iżvilupp sostenibbli li sar 
f'Johannesburg (l-Afrika t-Isfel) mis-26 ta' Awissu sal-4 ta' Settembru 2002,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Aberdeen li kienet adottata fit-22 ta' Ġunju 2007 
waqt il-konferenza tal-EurOCEAN minn organizzazzjonijiet ta' riċerka Ewropej fil-qasam 
tal-baħar u dak marittimu, netwerks xjentifiċi u għadd kbir ta' xjentisti minn madwar l-
Ewropa,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0016/2009),

A. billi l-Kummissjoni fittxet li tistimula r-riċerka Ewropea dwar is-sajd u l-akkwakultura sa 
mir-Raba' Programm ta' Qafas sabiex tappoġġja l-politika komuni tas-sajd (PKS),

B. billi fis-Seba' Programm ta' Qafas, ir-riċerka kollha dwar is-sajd u l-akkwakultura hija 
inkorporata fil-kuntest aktar wiesa' tar-riċerka dwar l-agrikoltura (qasam tematiku 2), 
filwaqt li x-xjenzi tal-baħar u l-immaniġġjar taż-żoni kostali jaqgħu taħt ix-xjenza 
ambjentali,

C. billi kemm il-kodiċi ta' kondotta għas-sajd responsabbli tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-
Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) kif ukoll il-ftehima għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar relatata 
mal-konservazzjoni u l-immaniġġjar tal-istokkijiet tal-ħut transżonali u tal-istokkijiet tal-
ħut li jpassi ħafna jenfasizzaw il-ħtieġa li jkunu żviluppati attivitajiet ta' riċerka u l-ġbir ta' 
data sabiex jittejjeb l-għarfien xjentifiku tas-settur,

D. billi l-PKS huwa fost il-politiki Komunitarji li l-aktar huma dipendenti fuq ir-riċerka 
xjentifika u l-kredibilità tal-miżuri adottati skont il-PKS tiddependi fuq opinjonijiet 
xjentifiċi ta' kwalità għolja,

E. billi l-PKS hija msejsa fuq prinċipji ta' governanza tajba, li jirrikjedu li l-proċess tat-teħid 
ta' deċiżjonijiet għandu jkun ibbażat fuq opinjonijiet xjentifiċi serji u li għandu jipproduċi 
riżultati f'waqthom,

F. billi dajta xjentifika għandha tittieħed bħala l-bażi għall-iffissar tal-kwoti u għar-
Rendiment Sostenibbli Massimu (MSY),

G. billi s-sajjieda u x-xjentisti bosta drabi ma jaqblux fl-istimi tagħhom tal-istat tal-baħar u 
tal-istokkijiet tal-ħut,

H. billi l-istrateġija tar-riċerka tal-baħar u dik marittima, filwaqt li tagħraf l-importanza tal-
isforzi li qed isiru l-ħin kollu fid-diversi dixxiplini tal-baħar u marittimi, tiffoka fuq it-
titjib tal-interazzjonijiet bejn ir-riċerka tal-baħar u r-riċerka marittima aktar milli timmira 
għal setturi ta' riċerka li diġà huma stabbiliti sew,

I. Billi ċ-ċentri tal-eċċellenza fir-riċerka li jeżistu fl-ibgħad reġjuni huma mezzi speċjalment 
utli għall-Ewropa biex jiġi osservat l-ambjent tal-baħar, fil-kuntest tal-istratġeija għar-
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riċerka tal-baħar u marittima ,

J. billi l-eżami mill-ġdid li se jsir dalwaqt tal-PKS, li jagħti importanza akbar lill-
immaniġġjar reġjonali u tal-ekosistemi, jitlob bażi soda ta' għarfien xjentifiku,

1. Jinsab konvint li huwa meħtieġ li, fil-politiki segwiti fir-rigward tar-riċerka, tingħata 
attenzjoni akbar lill-problemi speċifiċi tas-sajd u tal-akkwakultura minħabba l-importanza 
ekonomika, soċjali u politika ta' dan is-settur fl-UE;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi li qed isiru mill-ġdid mill-Kummissjoni permezz tal-
istrateġija tagħha tar-riċerka tal-baħar u marittima biex timmobilizza r-riżorsi bil-għan li 
tittejjeb l-integrazzjoni bejn ir-riċerka tal-baħar u r-riċerka marittima;

3. Ifakkar lill-Kummissjoni li, skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002, hija għandha 
obbligu legali li ssejjes il-proposti tagħha relatati mal-PKS fuq 'parir xjentifiku sod u fuq 
approċċ ta' prekawzjoni'; jappella lill-Kummissjoni sabiex tenfasizza u tipprova l-ħtieġa 
tal-importanza tar-riċerka xjentifika dwar l-istat tal-baħar u tal-istokkijiet tal-ħut;

4. Jinsab imħasseb minħabba r-riorganizzazzjoni tat-temi fis-Seba' Programm ta' Qafas, li 
jfisser li r-riċerka dwar il-produzzjoni tal-ħut ġiet isseparata mis-sajd u l-ekoloġija tal-
baħar, anke jekk riorjentament ċar tal-PKS lejn approċċ mil-lat ta' ekosistemi għall-
kuntrarju jkun jirrikjedi livell aqwa ta' integrazzjoni;

5. Jiddeplora l-fatt li s-Seba' Programm ta' Qafas la jqis is-sajd u l-anqas l-akkwakultura 
bħala linji speċifiċi, u jirreferi biss għall-qasam tematiku 2, 'Ikel, agrikoltura u sajd, u 
bijoteknoloġija', li jkopri r-riċerka dwar is-sajd, imma biss f'sens imbiegħed u jekk ikun 
interpreta fis-sens aktar wiesa'; jinnota li l-istess ħaġa tapplika għall-qasam tematiku 6, 'L-
Ambjent (inkluża l-bidla fil-klima)';

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina mill-ġdid is-Seba' Programm ta' Qafas meta ssir 
l-evalwazzjoni ta' nofs it-term, skedata għall-2010, filwaqt li tqis din ir-riżoluzzjoni u 
tagħti każ ħafna aktar tal-problemi speċifiċi tas-sajd u l-akkwakultura;

7. Jinsab konvint li kemm dawk li jagħmlu l-politiki u kemm l-operaturi fis-settur tas-sajd 
għandhom ħtieġa kruċjali ta' tip aktar prattiku ta' riċerka u, minħabba t-tul taż-żmien li fih 
is-Seba' Programm ta' Qafas idum fis-seħħ, bilfors li jridu jkunu inklużi l-objettivi li 
għandhom jintlaħqu;

8. Huwa tal-fehma li, minħabba n-nuqqas ta' linji speċifiċi għas-sajd u l-akkwakultura fis-
Seba' Programm ta' Qafas, m'hemmx inċentiv biżżejjed għal għadd suffiċjenti ta' proġetti 
ta' riċerka li jridu jitfasslu f'dawn l-oqsma, ħaġa li għandha effett ta' ħsara fuq l-
importanza u r-relevanza tal-proġetti magħżula;

9. Jisħaq fuq il-punt li, sabiex ikun żgurat li jkun hemm implimentazzjoni effettiva tal-PKS, 
jeħtieġ li jinħolqu programmi speċifiċi fil-qasam tar-riċerka applikata, u l-finanzjament 
tagħhom jeħtieġ li jkun żgurat permezz ta' allokazzjoni tal-baġit adegwata; hu tal-fehma 
li, għal dan il-għan, hija ħaġa vitali li fis-Seba' Programm ta' Qafas tkun inkluża skema ta' 
allokazzjonijiet;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex il-finanzjament tar-riċerka applikata fil-qasam tal-PKS 
skont is-Seba' Programm ta' Qafas jintuża bħala lieva biex ikunu promossi sinerġiji bejn l-
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isforzi tar-riċerka fid-diversi Stati Membri u tintlaħaq il-massa kritika meħtieġa biex 
ikunu ffaċċjati l-isfidi enormi tar-riċerka tal-baħar pluritematika;

11. Jirrakkomanda li, fil-qasam tar-riċerka xjentifika tal-baħar, tingħata prijorità mhux biss 
lir-riċerka bil-għan li jkun akkwistat għarfien dwar l-istat tal-istokkijiet tal-ħut imma 
wkoll lill-aspetti ekosistemiċi, kummerċjali, ekonomiċi u soċjali li jiddeterminaw l-
immaniġġjar tas-sajd, peress li dawn l-aspetti kollha huma ta' importanza kruċjali;

12. Hu tal-fehma li, fl-oqsma tas-sajd u tal-akkwakultura b'mod partikulari, għandha tingħata 
prijorità lir-riċerka applikata li l-objettiv fundamentali tagħha għandu jkun li tittejjeb id-
data xjentifika utilizzata bħala bażi għal-leġiżlazzjoni u għall-immaniġġjar tas-sajd, b'mod 
partikulari f'dak li jirrigwarda l-pjanijiet ta' rkupru għal speċijiet li jinsabu f'riskju 
bijoloġiku;

13. Jinnota li hemm konflitt ta’ interess ċar bejn is-sajjieda u x-xjentisti fiż-żmien qasir, 
filwaqt li l-objettivi tagħhom fuq żmien fit-tul huma aktar kompatibbli; jikkunsidra li 
konsensus dwar l-istat tal-baħar għandu jkun il-bażi tal-politika tas-sajd li tkun immirata 
għas-sostenibilità; jappella lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi koperazzjoni aħjar bejn 
is-sajjieda u x xjentisti;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex juru u jwasslu b'mod aħjar lis-sajjieda li 
huwa fl-interess tagħhom li jitqies il-benefiċċju ekonomiku li jistgħu jistennew fuq medda 
ta' żmien medja jew twila fl-evalwazzjoni tat-telf ekonomiku preżunt tagħhom fuq 
perjodu qasir;

15. Jisħaq fuq il-problema inkwetanti tan-nuqqas ta' xjentisti żgħażagħ fir-riċerka applikata 
fis-settur tas-sajd, minħabba li l-karrieri ma tantx huma attraenti meta mqabbla ma' 
riċerka bażika u dixxiplini xjentifiċi oħra;

16. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkunu stabbiliti mill-ġdid korsijiet ta' lawrja universitarja li jkunu 
interessanti u li jsaħħu l-istatus li jwasslu għal karrieri rimunerattivi għal din ir-rotta 
xjentifika;

17. Huwa favur politika tal-edukazzjoni li tipprovdi motivazzjoni akbar għax-xjentisti 
żgħażagħ biex jaqbdu l-linja tar-riċerka applikata fis-settur tas-sajd, minflok il-linja tar-
riċerka bażika;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-ħolqien ta' netwerk Ewropew stabbli, 
imsejjes fuq l-infrastruttura fiżika eżistenti fl-Istati Membri u li jkun immirat għall-
osservazzjoni u l-ġbir ta' data dwar l-ambjent tal-baħar, li jkun jiffaċilita l-iskambju ta' 
tagħrif bejn l-operaturi fis-settur u l-korpi ta' riċerka Ewropej, u li jkun iżomm lill-UE 
f'pożizzjoni ta' eċċellenza; Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tqis b’mod partikukari dan 
in-netwerk taċ-ċentri ta’ riċerka li jeżisti fl-ibgħad reġjuni;

19. Ifakkar fil-ħtieġa li jkunu standardizzati d-diversi mudelli ta' riċerka applikata li 
attwalment huma utilizzati fl-Istati Membri biex isir aktar faċli kemm li jiġu mqabbla r-
riżultati u kemm li tkun iffaċilitata l-aggregazzjoni tad-data;

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi l-komunità xjentifika biex tfassal aktar 
standards komuni ta' metodoloġija fir-riċerka tal-ħut u biex tagħti spinta lill-koperazzjoni 
bejn l-istituti ta' riċerka nazzjonali;
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21. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiġbor tagħrif speċifiku dwar il-mod li bih attwalment qed 
jopera d-djalogu ta' bejn ix-xjentisti u s-sajjieda fid-diversi Stati Membri u biex telenka l-
aħjar prattiki.

22. Jisħaq fuq il-punt li l-Kunsilli ta' Konsulenza Reġjonali għandhom irwol importanti xi 
jwettqu fil-kuntest tar-riċerka applikata u jitlob, konsegwentement, li għandu jkun 
possibbli għax-xjentisti li jkunu membri sħaħ ta' dawn il-korpi;

23. Jinnota bi tħassib li l-ammont totali li l-Istati Membri nefqu biex jiġbru d-data fis-settur 
tas-sajd naqas b’mod kostanti mill-2006;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jallokaw l-approprjazzjonijiet li 
ddaħħlu fil-baġit tal-UE għall-ġbir tad-data fis-settur tas-sajd, b'mod partikulari taħt l-
intestatura tal-baġit 11 07 02: 'Appoġġ għall-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd (titjib tal-parir 
xjentifiku)';

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lil gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Adlib Express Watermark


	P6_TA-PROV(2009)0065_mt.doc

