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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau 
hu ftehim imħallat li daħal fis-seħħ fil-15 ta' April 2008. L-aħħar Protokoll tal-Ftehim daħal fis-
seħħ fl-24 ta' Novembru 2014 u skada fit-23 ta' Novembru 2017.

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

Il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata għall-protokoll il-ġdid hi ta' EUR 15 600 000 kull sena. 
Dan l-ammont totali jinqasam f'ammont annwali ta' EUR 11 600 000 għall-aċċess għar-riżorsi 
tas-sajd, għall-kategoriji previsti fil-Protokoll u ammont annwali ta' EUR 4 000 000 għall-
għajnuna għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd u l-ekonomija blu tal-Guinea-Bissau.

Rigward l-appoġġ settorjali, għandu jiġi nnutat li dan l-ammont għandu jippermetti li tkun 
megħjuna l-implimentazzjoni tal-istrateġija nazzjonali għas-sajd u għall-ekonomija blu, b'mod 
partikolari billi jiġu msaħħa l-monitoraġġ, il-verifiki u s-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd; it-
tisħiħ tal-għarfien xjentifiku dwar ir-riżorsi tal-baħar; l-appoġġ għall-komunitajiet lokali, l-
iżvilupp tal-infrastruttura, it-tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali u l-appoġġ għall-
ekonomija blu.  

Ir-rapporteur għal opinjoni temmen li l-protokoll il-ġdid għandu l-potenzjal li jinkoraġġixxi l-
isfruttament responsabbli u sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u li huwa konsistenti mal-objettivi 
tal-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli u dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

Ir-rapporteur għal opinjoni tinsisti fuq l-importanza tal-promozzjoni tal-ħarsien tal-ekosistema 
u ż-żamma tal-istokkijiet tal-ħut aktar 'il fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli, għax stokkijiet aktar abbundanti ta' ħut huma rekwiżit essenzjali għall-iżvilupp tal-
komunitajiet kostali tas-sajd ta' pajjiżi terzi, f'konformità mal-Linji Gwida Volontarji tal-
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) għas-sajd sostenibbli fuq skala żgħira; 

Barra minn hekk għandha ssir aktar enfasi fuq it-tisħiħ tal-verifiki u s-sorveljanza tal-attivitajiet 
tas-sajd, sabiex is-sajd illegali jiġi miġġieled b'mod aktar effettiv.

******

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-Guinea-Bissau (2019-2024).


