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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. Jilqa' l-fatt li, f'kuntest ta' sajd żejjed, it-tunnellaġġ ta' referenza previst fil-Protokoll il-
ġdid jirrappreżenta tnaqqis meta mqabbel mal-Protokoll ta' qabel; jissottolinja, 
madankollu, li l-monitoraġġ bir-reqqa tal-istokkijiet tas-sajd jibqa' importanti; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lir-Repubblika tas-Senegal jipprovdu informazzjoni aktar 
dettaljata dwar l-effetti kumulattivi tad-diversi ftehimiet tas-sajd fis-seħħ fiż-żona 
ekonomika esklussiva dwar l-istokkijiet tal-ħut u l-bijodiversità marittima; 

3. Jinsisti li l-Protokoll għandu jiġi adattat għall-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tar-Repubblika 
tas-Senegal; jirrakkomanda, f'dan ir-rigward, li l-komponent "appoġġ settorjali" tal-
Protokoll jiffoka fuq il-prijoritajiet li ġejjin: 

– żieda fil-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tas-sajd, u b'hekk jiġi evitat is-
sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, b'attenzjoni partikolari mogħtija 
għall-konformità mal-obbligi tal-Istat tal-bandiera u l-implimentazzjoni tal-
ftehimiet marittimi; 

– promozzjoni ta' ekonomija blu sostenibbli, bl-appoġġ ta' sajd fuq skala żgħira 
lokali u tisħiħ tar-rwol tan-nisa, li għandhom parti importanti fil-
kummerċjalizzazzjoni u fl-ipproċessar; 

– promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku lokali u t-tisħiħ tal-komunitajiet kostali li 
jiddependu mir-riżorsi tal-baħar;

– titjib tal-għarfien xjentifiku fir-reġjun billi x-xjenzati lokali jkunu jistgħu 
jivvjaġġaw abbord il-bastimenti li jkunu qed joperaw fiż-żona; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-involviment tas-soċjetà ċivili u tal-komunitajiet tas-
sajd lokali fl-implimentazzjoni tal-Protokoll u fid-definizzjoni tal-inizjattivi li 
għandhom jitwettqu permezz tal-appoġġ settorjali; 

5. Jitlob li jkun hemm trasparenza rigward l-użu ta' finanzjament settorjali tal-UE sabiex 
ikun hemm monitoraġġ aħjar u rabtiet aħjar ma' attivitajiet oħra tal-UE u tad-donaturi 
ffinanzjati mis-settur tas-sajd.


