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SUGGESTIONS

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: 
għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għall-
iżvilupp sostenibbli;

2. 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; jirrimarka li s-sajd mill-bastimenti tal-UE m'għandux jipperikola 
s-sigurtà tal-ikel tal-popolazzjonijiet lokali;

3. Jappella għal sforzi kkoordinati biex jitkattar l-iżvilupp ekonomiku lokali u jissaħħu l-
komunitajiet kostali li jiddependu mir-riżorsi tal-baħar; jisħaq fuq il-fatt li l-appoġġ 
settorjali għandu, b'mod partikolari, jikkontribwixxi b'mod sostenibbli għall-iżvilupp 
tas-settur tas-sajd artiġjanali u lokali, b'mod partikolari għan-nisa u ż-żgħażagħ;

4. 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 jew infrastruttura żgħira għall-katina ta' tkessiħ;

5. Jappella għal trasparenza rigward l-użu tal-fondi tal-UE u l-pubblikazzjoni tal-lista tal-
proġetti ffinanzjati;

6. Jappella għal għanijiet aktar ambizzjużi fir-rigward tal-impjieg tal-baħrin mis-
Seychelles għall-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; iqis bħala insuffiċjenti l-kumpens ta' 
EUR 35 għal kull baħri mhux imbarkat, għal kull ġurnata ta' attività tas-sajd, fiż-żona 
tas-sajd tas-Seychelles.


