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Il-Lussemburgu, l-20 ta' Ottubru 2015 
 

Ftehimiet dwar is-sajd: "ġeneralment immaniġġjati tajjeb 
iżda d-dgħufijiet iridu jiġu indirizzati", jgħidu l-awdituri 
tal-UE 
Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, dgħufijiet fil-ġestjoni tal-ftehimiet 
tal-UE dwar is-sajd, ma' pajjiżi terzi fl-Afrika u fl-Oċean Indjan, qed iwasslu għal 
prezzijiet ogħla fir-rigward ta' ammont mill-ħut maqbud. Fl-istess ħin, nuqqas ta' data 
affidabbli qed ifixkel l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li l-bastimenti tal-UE 
jistadu biss ir-riżorsi eċċessivi tal-pajjiżi sħab, jgħid ir-rapport. 

Taħt il-Ftehimiet ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli, l-UE tħallas biex tikseb, għall-flotta esterna 
tagħha, aċċess għal postijiet għas-sajd ta' pajjiżi oħra. Il-ftehimiet għandhom l-għan li 
jippromwovu stokkijiet sostenibbli ta' ħut, li jipprovdu qafas stabbli biex il-flotta tal-UE jkollha 
aċċess għal postijiet għas-sajd, u li jappoġġaw il-governanza tas-sajd fil-pajjiżi sħab. Il-
Kummissjoni Ewropea tinnegozja l-istokkijiet u l-kwantitajiet tas-sajd li huma aċċessibbli, il-
pagamenti li saru mill-UE, u l-kundizzjonijiet applikabbli. L-awdituri tal-UE vvalutaw in-negozjar u 
l-implimentazzjoni tal-ftehimiet, il-monitoraġġ mill-Kummmissjoni tal-qabdiet, u l-għażla u l-
kontroll tal-azzjonijiet iffinanzjati.  

L-awdituri sabu li għalkemm il-ftehimiet kienu ġeneralment immaniġġjati tajjeb, it-tunnellaġġ 
innegozjat kien spiss ogħla mill-qabdiet irrappurtati minn perjodi preċedenti. Dan iwassal għal 
użu insuffiċjenti fuq livell regolari. Minħabba li l-UE tħallas bis-sħiħ irrispettivament mill-ammont 
ta' sajd fil-fatt imwettaq, l-ispiża reali mħallsa kienet frekwentement ogħla mill-prezz innegozjat. 
Fil-Mozambique, l-ispiża reali għal kull tunnellata ta' tonn fl-2013 kienet madwar sitt darbiet 
ogħla mill-prezz li kien ġie nnegozjat.  

Il-ftehimiet suppost li jiżguraw is-sostenibbiltà tas-sajd ikkonċernat billi jippermettu li l-bastimenti 
tal-UE jistadu biss ir-riżorsi eċċessivi tal-pajjiżi sħab. Iżda l-awdituri għandhom dubji dwar jekk l-
hekk imsejjaħ "eċċess" jistax jiġi kkalkolat b'mod affidabbli, minħabba nuqqas ta' informazzjoni 
affidabbli dwar l-istokkijiet tal-ħut.  
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Kien hemm ukoll nuqqas ta’ data affidabbli, konsistenti u kompleta dwar il-qabdiet reali tal-ħut li 
saru mill-flotta tal-UE, b'differenzi sinifikanti fost id-data pprovduta mill-Istati Membri, mill-
Kummissjoni u mill-evalwazzjonijiet tal-ftehimiet. Il-Kummissjoni kellha kontroll limitat fuq l-
attivitajiet implimentati tassew mill-pajjiżi sħab taħt l-appoġġ settorjali, attivitajiet li f'xi każijiet 
kienu differenti minn dawk maqbula fil-bidu.  

"Dawn id-dgħufijiet jistgħu u jridu jiġu indirizzati, jekk aħna rridu li l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-
sajd jikkontribwixxu b'mod effettiv għal sajd sostenibbli fil-pajjiżi sħab tagħna, filwaqt li niżguraw 
l-attività tal-flotta tas-sajd tagħna", qal is-Sur Jan Kinšt, il-Membru tal-Qorti tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport.  

Ir-rapport jirrakkomanda, fost affarijiet oħra, li l-Kummissjoni għandha: 

• tqis livelli preċedenti ta' użu meta tkun qed tinnegozja arranġamenti ġodda u tistinka biex 
torbot il-pagamenti għad-drittijiet ta' aċċess aktar mill-qrib mal-qabdiet reali, filwaqt li 
tiżgura li s-sajd ma jiġix sfrattat; 

• tiżgura li l-bażi tad-data l-ġdida dwar il-qabdiet tintuża bis-sħiħ mill-Istati Membri tal-
bandiera u tipprovdi data affidabbli dwar il-qabdiet li tista' tiġi mmonitorjata u miżmuma 
aġġornata;  

• tipproponi rekwiżiti tal-eliġibbiltà għal arranġamenti ġodda biex jiġu vvalutati azzjonijiet li 
qed jitqiesu għall-finanzjament.  

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 11/2015: Il-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd huma mmaniġġjati 
tajjeb mill-Kummissjoni? huwa bħalissa disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-
Ispanjol (lingwi oħra jkunu disponibbli fi żmien qasir). 

 


