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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jirrikonoxxi li s-sajd kostali artiġjanali, il-frott tal-baħar u l-akkwakultura estensiva huwa 
l-aktar forom ta’ sajd sostenibbli soċjalment, ekonomikament u ambjentalment; huwa 
determinanti fl-iżvilupp soċjoekonomiku tal-komunitajiet kostali; dan it-tip ta’ sajd 
għandu impatt kulturali qawwi u diversità territorjali, fil-kontinent, il-gżejjer u ż-żoni tas-
sajd imbiegħda ħafna;  dan is-sajd qed jiġi affettwat minn fatturi negattivi bħan-nuqqas 
tat-trattament tal-ilma, il-preżenza ta’ skart, iż-żejt f’wiċċ il-baħar, żieda qawwija tal-
kostruzzjoni mal-kosta u pjanijiet ta’ proġetti kbar mal-kosta; 

2. Jenfasizza l-iskarsezza ta’ data statistika f’termini ta’ koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali u jappella għall-ħtieġa ta’ promozzjoni ta’ indikaturi fuq livell Ewropew li 
jipprovdu data soċjoekonomika, xjentifika u ambjentali;  

3. Meta titqies is-sitwazzjoni prekarja u d-deklin ta’ numru ta’ komunitajiet kostali li 
jiddependu mis-sajd u n-nuqqas ta’ alternattivi fid-diversifikazzjoni ekonomika, 
għandhom jintużaw l-istrumenti, il-fondi u l-mekkaniżmi eżistenti sabiex tiġi ggarantita l-
koeżjoni f’dak li għandu x’jaqsam max-xogħol u s-sostenibbiltà ekoloġika, billi dan jiġi 
rikonoxxut b’mod speċifiku fil-qafas ġdid tal-PKS, b’aktar immaniġġjar konġunt u 
parteċipazzjoni tas-settur tas-sajd artiġjanali fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-inkoraġġiment 
ta’ strateġiji lokali fiż-żoni kostali dipendenti mis-sajd;  

4. Jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni Ewropea sabiex il-Fond Marittimu Ewropew u tas-
Sajd tal-futur jirriserva perċentwal speċifiku maħsub għas-sajd artiġjanali, il-frott tal-
baħar u l-akkwakultura estensiva, u li jinħoloq “Programm speċifiku ta’ appoġġ għas-sajd 
żgħir”, orjentat lejn il-komunitajiet ta’ mal-kosta li jiddependu mis-sajd, filwaqt li jagħti 
prijorità ta’ aċċess għal dawn ir-riżorsi lil min jistad u jaqbad il-frott tal-baħar bl-aktar 
mod favur l-ambjent u soċjalment sostenibbli.


