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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli konkluż fl-2006 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Cape 
Verde huwa ftehim dwar it-tonn. Il-Protokoll preċedenti, konkluż għal perjodu ta' 4 snin, skada 
f'Diċembru 2018.  

Bħal dak ta' qablu, il-Protokoll il-ġdid, li jkopri l-perjodu 2019-2024, jeħtieġ jikkonforma mar-
Regolament dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), li jagħmel enfasi b'mod partikolari fuq is-
sostenibbiltà tas-sajd u fuq il-governanza tajba, filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza tal-koerenza 
tal-politiki bejn il-PKS, l-għanijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-
għanijiet ta' żvilupp sostenibbli, u b'mod partikolari l-Għan 14.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata għall-Protokoll il-ġdid hi ta' EUR 750 000 fis-sena. Dan 
l-ammont totali jinqasam f'ammont annwali ta' EUR 400 000 għall-aċċess għaż-żona tas-sajd 
(b'tunnellaġġ ta' referenza ta' 8000 tunnellata fis-sena) u EUR 350 000 għall-implimentazzjoni 
ta' strateġija nazzjonali għas-sajd u għall-ekonomija blu. 

Rigward l-appoġġ settorjali, għandu jiġi nnutat li dan l-ammont żdied meta mqabbel mal-
protokoll preċedenti, filwaqt li t-tunnellaġġ ta' referenza żdied b'60 %. 

Fid-dawl tal-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali konsiderevoli li jħabbat wiċċu magħhom il-
Cape Verde, ir-rapporteur temmen li dan il-Protokoll u l-kontribuzzjoni finanzjarja totali mill-
Komunità għandhom jappoġġaw il-prijoritajiet li ġejjin: 

- il-promozzjoni ta' ekonomija blu sostenibbli, b'enfasi partikolari fuq is-settur tas-sajd 
artiġjanali lokali, l-immodernizzar tal-infrastruttura tal-portijiet u r-rwol tan-nisa, li huma 
involuti sew fil-kummerċjalizzazzjoni u fl-ipproċessar; għaldaqstant, u bħalma indikat l-NGO 
C.A.P.E1, ikun partikolarment rilevanti appoġġ għat-taħriġ jew għal infrastrutturi żgħar fil-
katina tal-kesħa;

- it-tisħiħ tal-istat ta' għarfien ta' dan ir-reġjun tal-oċean u l-kooperazzjoni xjentifika, filwaqt li 
b'mod partikolari jingħata lok lix-xjentisti lokali jimbarkaw fuq bastimenti li joperaw f'dik iż-
żona; dan ifisser ukoll li jkun hemm għarfien preċiż tal-effetti kumulattivi tad-diversi ftehimiet 
tas-sajd konklużi mill-Cape Verde ma' pajjiżi terzi dwar l-istat tar-riżorsi tas-sajd f'dan ir-reġjun 
oċeaniku, sabiex jiġi żgurat li l-industrija tas-sajd lokali tkompli tiżviluppa;

- parteċipazzjoni b'kontribut ambizzjuż min-naħa tal-UE u tal-Cape Verde għad-Deċennju tal-
Oċean.

- tisħiħ tal-monitoraġġ, il-verifiki u s-sorveljanza għal aktar prevenzjoni tas-sajd IUU; f'dan ir-
rigward, għandu jkun hemm koordinazzjoni mill-qrib bejn l-attivitajiet tal-appoġġ settorjali u 
l-programmi l-oħra tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam, b'mod partikolari permezz tal-
programm reġjonali għat-titjib tal-governanza reġjonali tas-sajd fl-Afrika tal-Punent;

- ġlieda kontra t-tniġġis, billi jiġi appoġġat il-ġbir tal-plastik mis-sajjieda lokali;

Ir-Rapporteur temmen ukoll li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-punti li ġejjin: 

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables ("Koalizzjoni għal Ftehimiet ta' Sajd Sostenibbli")
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- id-data dwar il-qabdiet ta' klieb il-baħar pelaġiċi minn xi bastimenti Ewropej mhix suffiċjenti; 
fid-dawl tal-vulnerabbiltà xjentifikament dokumentata tagħhom, huwa essenzjali li jittejbu l-
ġbir u l-analiżi tad-data, sabiex jiġi żgurat li l-bastimenti Ewropej ma jipparteċipawx fl-
isfruttament żejjed ta' dawn l-ispeċijiet;

- jiġi żgurat livell ogħla ta' trasparenza fl-użu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, sabiex 
jitkejjel aħjar l-impatt tagħha fuq l-iżvilupp ta' ekonomija blu ta' benefiċċju għall-popolazzjoni 
kollha tal-Cape Verde. 

Ir-Rapporteur temmen li l-protokoll il-ġdid aktarx ikollu l-potenzjal li jinkoraġġixxi l-
isfruttament responsabbli u sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u li jista' jkun konsistenti mal-
objettivi tal-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp, ladarba tingħata 
informazzjoni aktar speċifika dwar il-monitoraġġ tal-użu tal-fondi tal-UE. 

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità 
Ewropea u r-Repubblika tal-Cape Verde (mill-2019 sal-2024).


