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Għażiż Sur Karleskind,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għall-Iżvilupp ingħata l-istruzzjoni li jippreżenta 
opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Mejju 2020, il-kumitat iddeċieda li 
jibgħat l-opinjoni fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp eżamina l-kwistjoni matul il-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Mejju 2020. 
Waqt il-laqgħa, huwa ddeċieda li jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat 
responsabbli, jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Tomas Tobé
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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. Jirrimarka li l-politika tas-sajd tal-UE trid tkun konsistenti mal-objettivi ta' żvilupp 
stabbiliti fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod 
partikolari, l-objettivi msemmija fl-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 14 tal-Aġenda 2030: 
"Il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għall-
iżvilupp sostenibbli".

2. Jisħaq li s-sajd, speċjalment is-sajd għat-tonn, bħala settur importanti għall-ekonomija 
tas-Seychelles, huwa essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku, l-opportunitajiet ta' impjieg u 
għas-sigurtà alimentari tal-pajjiż; jisħaq fuq il-fatt li l-aċċess tal-bastimenti tal-UE 
għandu jkun ġenwinament limitat għal-livell ta' eċċess tal-istokkijiet tas-sajd, 
f'konformità mal-prinċipju tar-rendiment massimu sostenibbli; jiġbed l-attenzjoni għall-
fatt li s-sajd mill-bastimenti tal-UE m'għandux jipperikola s-sigurtà tal-ikel tal-
popolazzjonijiet lokali; jisħaq li stokkijiet tal-ħut b'saħħithom huma essenzjali biex tiġi 
garantita s-sigurtà tal-ikel fit-tul; jitlob li jittieħdu miżuri biex jiġi indirizzat is-sajd 
eċċessiv tat-tonna safra;

3. Ifakkar fl-impatt qerriedi li l-iskart fil-baħar għandu fuq il-bijodiversità lokali u fuq l-
ekosistemi ta' territorji insulari; jappella, għalhekk, li tissaħħaħ il-ġestjoni tal-iskart u l-
politiki dwar il-ġbir tal-plastik, li jsaħħu l-ekonomija tas-Seychelles u jmexxuha lejn 
mudell aktar sostenibbli u ekosistemiku u li jagħmlu s-settur tat-turiżmu aktar attraenti;

4. Jappella għal sforzi kkoordinati biex jitkattar l-iżvilupp ekonomiku lokali u jissaħħu l-
komunitajiet kostali li jiddependu mir-riżorsi tal-baħar; jenfasizza, b'mod partikolari, li 
l-appoġġ settorjali tal-UE, f'konformità mal-ambizzjoni tad-dimensjoni esterna tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, għandu jassisti l-iżvilupp tas-settur tas-sajd artiġjanali u lokali 
b'mod sostenibbli u għandu jkun ta' benefiċċju b'mod partikolari għan-nisa u għaż-
żgħażagħ;

5. Ifakkar fil-ħtieġa li l-komunitajiet lokali, speċjalment ir-rappreżentanti tal-komunitajiet 
tas-sajd, jiġu inklużi fin-negozjati għal ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli 
(SFPAs) u tal-protokolli ta' implimentazzjoni tagħhom, kif ukoll fit-tfassil ta' pjanijiet 
ta' appoġġ settorjali;

6. Ifakkar fir-rwol essenzjali tan-nisa fis-sajd artiġjanali, b'mod partikolari fil-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti; ifakkar fl-importanza li jiġi żviluppat 
appoġġ fil-forma ta' taħriġ, pereżempju dwar is-sikurezza abbord, u billi jiġu identifikati 
l-ħoloq nieqsa fil-katina tal-produzzjoni tal-ikel, bħan-nuqqas ta' infrastruttura żgħira 
għall-katina ta' tkessiħ;

7. Jissottolinja l-fatt li l-vulnerabbiltajiet ekonomiċi strutturali tas-Seychelles għandhom 
jiġu indirizzati bl-involviment ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju lokali fis-setturi 
prinċipali li jiġġeneraw id-dħul, bħas-sajd u t-turiżmu;

8. Jisħaq fuq il-fatt li l-Istati gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw għandhom dipendenza 
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qawwija fuq l-oċeani għat-trasport, is-sigurtà tal-ikel u t-turiżmu, u li hemm bżonn li l-
atturi f'setturi differenti jiġu koordinati, bil-għan li jiġi massimizzat il-potenzjal ta' dawn 
is-setturi;

9. Jitlob għal trasparenza dwar l-użu tal-fondi tal-UE u wkoll il-pubblikazzjoni tal-lista ta' 
proġetti ffinanzjati, li għandha tinkludi informazzjoni dettaljata dwar l-effetti 
kumulattivi tad-diversi ftehimiet dwar is-sajd fis-seħħ fiż-żona ekonomika esklussiva 
dwar l-istokkijiet tal-ħut u l-bijodiversità marittima, bil-għan li jkun hemm monitoraġġ 
aħjar, jiġi evitat l-irduppjar u tiġi żgurata s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-
għażliet ta' finanzjament għall-proġetti;

10. Jilqa' pożittivament id-deċiżjoni tal-Gvern tas-Seychelles li jestendi ż-żoni tal-baħar 
protetti (MPAs) biex ikopru 30 % tal-ilmijiet tiegħu, jistieden lill-awtoritajiet 
jimplimentaw mudell ta' governanza u ġestjoni b'saħħtu għal dawk l-MPAs, u jiżguraw 
li jiġu żviluppati kriterji xierqa li jirregolaw l-attività u li r-regoli f'żoni ta' protezzjoni 
għolja u medja tal-bijodiversità jiġu infurzati kif meħtieġ;

11. Jappella għal għanijiet aktar ambizzjużi fir-rigward tal-impjieg tal-baħrin mis-
Seychelles fuq bastimenti tas-sajd tal-UE; itenni l-ħtieġa li jiġu rispettati l-prinċipji tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u, b'mod partikolari, huwa favur l-
iffirmar tal-Konvenzjoni Nru 188 tal-ILO;


