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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. Ifakkar li reviżjoni radikali tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) tal-UE issa hija tabilħaqq 
meħtieġa, minħabba li ma rnexxiliex tilħaq l-għanijiet tagħha, internament u esternament, 
fit-30 sena li ilha topera;

2. Jenfasizza li s-sajd sostenibbli u ż-żamma ta’ stokkijiet sew 'il fuq mil-livelli li jistgħu 
jipproduċu Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY) ikunu ta' vantaġġ ambjentali, soċjali u 
ekonomiku kbir, għax l-ambjent ikun inqas degradat, il-komunitajiet tas-sajd ikollhom 
futur sigur, u s-settur tas-sajd iħalli l-qligħ mingħajr ma jkollu għalfejn jiddependi fuq l-
appoġġ pubbliku għas-sopravvivenza;

3. Ifakkar li l-oċeani tad-dinja mhux biss jipprovdu nutrizzjoni, sigurtà tal-ikel u għajxien 
għal 500 miljun persuna madwar id-dinja u mill-inqas 50% tal-proteini tagħhom mill-
annimali għal 400 miljun persuna fl-ifqar pajjiżi permezz tas-sajd iżda huma wkoll 
kruċjali fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, jipprovdu trasport, u jipprovdu madwar 90% 
tal-ħabitat għall-ħajja fid-dinja; 

4. Jinsab imħasseb dwar id-dipendenza qawwija tas-swieq tal-UE fuq l-importazzjonijiet ta’ 
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, peress li 60% tal-prodotti kollha tas-sajd użati fl-UE 
huma importati essenzjalment mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; jenfasizza li l-aħjar 
għażla għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjonijiet hija l-irkupru u ż-żamma tal-
istokkijiet tal-ħut f’livell li huwa sew ‘il fuq minn dak li kapaċi jipproduċi MSY;  

5. Jenfasizza li prodotti tas-sajd u l-akkwakultura impurtati għandhom ikunu suġġetti għall-
istess standards ambjentali u soċjali bħall-produzzjoni domestika Ewropea, u huwa tal-
fehma li pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw se jkollhom bżonn ta’ għajnuna finanzjarja u 
teknika sabiex jilħqu l-istess standards;

6. Jopponi l-adozzjoni tal-iskemi ta’ Konċessjonijiet tas-Sajd Trasferibbli (TFCs) f’RFMOs 
u fl-ilmijiet internazzjonali, għax dawn jistgħu jillimitaw serjament l-ambizzjonijiet futuri 
tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw f’termini tal-iżvilupp tas-setturi tas-sajd tagħhom;

7. Itenni l-kundizzjoni bażika tal-eċċess f’UNCLOS fl-aċċess għall-istokkijiet tal-ħut fl-
ilmijiet ta’ pajjiżi terzi; jenfasizza l-importanza li l-eċċess jiġi stabbilit b’mod xieraq u 
xjentifiku; jenfasizza li l-PKS jeħtiġilha tipprovdi għal trasparenza u skambju tal-
informazzjoni kollha rilevanti bejn il-pajjiżi tal-UE u l-pajjiżi sħab terzi dwar l-isforz 
totali tas-sajd għall-istokkijiet ikkonċernati minn vapuri nazzjonali, u, fejn rilevanti, 
barranin.


