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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li, f'kuntest ta' sfruttament żejjed tar-riżorsi tas-sajd, it-tunnellaġġ ta' referenza l-
ġdid żdied b'60 % meta mqabbel mal-protokoll attwali; jitlob, għalhekk, monitoraġġ bir-
reqqa tas-sitwazzjoni tal-istokkijiet, b'enfasi partikolari fuq il-klieb il-baħar pelaġiċi, li 
x-xjentisti jenfasizzaw li huma vulnerabbli;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kap Verde jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata 
dwar l-effetti kumulattivi li d-diversi ftehimiet dwar is-sajd fiż-żona ekonomika 
esklussiva kkonċernata għandhom fuq ir-riżorsi; 

3. Jemmen li, minħabba d-diversi sfidi li l-Cape Verde jeħtieġlu jindirizza, dan il-Protokoll 
u l-kontribuzzjoni finanzjarja għandhom jikkontribwixxu għall-prijoritajiet li ġejjin: 

– il-promozzjoni ta' ekonomija blu sostenibbli, b'appoġġ lis-sajd artiġjanali lokali, 
lill-immodernizzar tal-infrastruttura tal-portijiet u lin-nisa, li għandhom rwol kbir 
fil-kummerċjalizzazzjoni u fl-ipproċessar; 

– it-titjib tal-għarfien u tal-kooperazzjoni xjentifika f'dan ir-reġjun oċeaniku, filwaqt 
li jingħata lok lix-xjentisti lokali jimbarkaw fuq bastimenti li joperaw f'din iż-
żona; 

– il-parteċipazzjoni għal kontribut ambizzjuż tal-Unjoni Ewropea u tal-Cape Verde 
fid-Deċennju Internazzjonali tax-Xjenza Oċeanika għall-Iżvilupp Sostenibbli; 

– it-tisħiħ tal-monitoraġġ, il-verifika u s-sorveljanza, għall-prevenzjoni tas-sajd 
illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat;

– ġlieda kontra t-tniġġis, filwaqt li jiġi appoġġat il-ġbir tal-plastik mis-sajjieda 
lokali; 

4. Jitlob li jkun hemm trasparenza rigward l-użu tal-finanzjament settorjali tal-UE sabiex 
jittejjeb il-monitoraġġ; jitlob, għalhekk, kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn id-diversi 
servizzi konċernati tal-Kummissjoni, u jissuġġerixxi li d-delegazzjoni tal-Unjoni għall-
Cape Verde tikkontribwixxi għall-monitoraġġ ta' dan il-protokoll; 

5. Jirrakkomanda li dan il-ftehim ikun magħmul konformi ma' programmi oħra, 
iffinanzjati minn donaturi oħra, bħal pereżempju l-Bank Dinji.


