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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Unjoni Ewropea (l-UE) iffirmat għadd ta' Ftehimiet ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd (FPAs) u 
Protokolli ma' pajjiżi terzi. Permezz tal-FPAs, l-UE tagħti appoġġ finanzjarju u tekniku bi 
skambju għal drittijiet tas-sajd għal surplus ta' stokkijiet fiż-żona ekonomika esklużiva (iż-
ŻEE) tal-pajjiż (iż-ŻEE), f'ambjent regolat legalment. Dawn il-ftehimiet jiffokaw ukoll fuq il-
konservazzjoni tar-riżorsi u s-sostenibbiltà ambjentali, filwaqt li jiżguraw li l-bastimenti 
kollha tal-UE jkunu soġġetti għall-istess regoli ta' kontroll u ta' trasparenza, u jappoġġjaw il-
politika tas-sajd sostenibbli tal-pajjiż sieħeb stess. Fl-istess waqt, ġiet inkluża klawżola 
rigward ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-protokolli kollha għall-ftehimiet tas-sajd.

Il-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u 
Príncipe (DR-STP) u l-Komunità Ewropea daħal fis-seħħ fid-29 ta' Awwissu 20111 u baqa' 
jiġġedded b'mod taċitu minn dak iż-żmien 'l hawn. L-aħħar Protokoll tal-Ftehim dwar is-Sajd 
bejn iż-żewġ partijiet, li daħal fis-seħħ fit-23 ta' Mejju 2014, skada fit-22 ta' Mejju 2018.

Il-Kummissjoni wettqet negozjati mal-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u 
Príncipe bil-għan li tikkonkludi Protokoll ġdid għall-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd 
eżistenti. Wara dawn in-negozjati, fis-17 ta' April 2019 ġie inizjalat Protokoll ġdid. Il-
Protokoll ikopri perjodu ta' ħames snin mid-data tal-applikazzjoni proviżorja tiegħu, jiġifieri 
mid-data tal-iffirmar tiegħu.

Opportunitajiet tas-sajd
Il-Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd fil-kategoriji li ġejjin: 28 bastiment tas-sajd 
għat-tonn bit-tartaruni mgħammra bi friża (16 għal Spanja u 12 għal Franza) u 6 bastimenti 
tas-sajd bil-konz tal-wiċċ (5 għal Spanja u liċenzja għall-Portugall).

Kontribuzzjoni finanzjarja

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali tal-UE tammonta għal EUR 840 000, abbażi ta':

- tunnellaġġ ta' referenza ta' 8 000 tunnellata fis-sena, li għalih ġie stabbilit ammont marbut 
mal-aċċess ta' EUR 400 000 fis-sena għall-perjodu kollu tal-Protokoll u

- appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd ta' São Tomé u Príncipe ta' 
EUR 440 000 fis-sena għall-perjodu kollu tal-Protokoll.

Is-settur tas-Sajd f'São Tomé u Príncipe
Is-settur tas-sajd huwa wieħed mill-ixpruni tat-tkabbir f'São Tomé u Príncipe. Is-settur tas-
sajd f'São Tomé u Príncipe huwa esklussivament artiġjanali u jisfrutta riżorsi kostali u 
migratorji b'saħħithom. L-aħħar akkumolu ta' qabdiet domestiċi jaqbeż it-12,000 tunnellata, 
inklużi 3,300 tunnellata ta' speċijiet ta' tonn. Il-qabdiet kollha jfornu s-suq domestiku fin-
nuqqas ta' esportazzjonijiet. Il-flotta artiġjanali żviluppat matul dawn l-aħħar ftit snin b'żieda 
fil-ħatt l-art u b'bidla minn sajd ta' sussistenza għal wieħed aktar kummerċjali.

São Tomé u Príncipe jagħti aċċess lil bastimenti tat-tonn mhux tal-UE kif ukoll lil dawk tal-
UE. Matul dawn l-aħħar ftit snin, l-awtoritajiet ta' São Tomé u Príncipe kkonkludew 
protokolli ma' entitajiet li jirrappreżentaw bastiment tas-sajd bit-tartarun għat-tonn għal 
madwar 15-il bastiment.

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 894/2007 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn 
ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea (ĠU L 205, 7.8.2007, p. 35).
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 Dawn il-protokolli, kondiviżi mill-Awtoritajiet mal-evalwaturi, jinkludu termini ta' pagament 
differenti minn dawk għall-bastimenti tal-UE, modalitajiet ta' monitoraġġ allinjati ma' dawk 
applikabbli għall-bastimenti tal-UE, u klawżoli li jappoġġjaw l-impjegar ta' ċittadini ta' São 
Tomé u Príncipe abbord il-bastimenti.

Fid-dawl tal-importanza tal-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali li jiffaċċja São Tomé u 
Príncipe, ir-rapporteur jemmen li dan il-Protokoll u l-kontribuzzjoni finanzjarja totali tal-UE 
għandhom jappoġġjaw il-prijoritajiet li ġejjin: 

- il-promozzjoni: ta' ekonomija sostenibbli, b'attenzjoni partikolari għal sajd lokali fuq skala 
żgħira; l-immodernizzar tal-infrastruttura tal-port, speċjalment fir-rigward tat-trattament u r-
rimi sikur ta' aġenti ta' tniġġis kbir bħal, iżda mhux biss, iż-żejt tal-magni; u trattament ugwali 
ta' dawk kollha li jaħdmu fil-katina tas-sajd b'attenzjoni speċjali għall-gruppi vulnerabbli.  

- it-titjib tal-istat ta' għarfien ta' dan ir-reġjun tal-oċean u l-kooperazzjoni xjentifika, filwaqt li 
b'mod partikolari jingħata lok lix-xjentisti lokali u tal-UE 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 minn São Tomé u Príncipe ma' pajjiżi terzi dwar l-istat tar-riżorsi 
tas-sajd f'dan ir-reġjun oċeaniku, sabiex jiġi żgurat li l-industrija tas-sajd tkompli tiżviluppa 
b'mod sostenibbli u li l-ħajja tal-baħar ma ġġarrabx ħsara permezz ta' sfruttament żejjed;

- it-tisħiħ tal-monitoraġġ, tal-kontroll u tal-infurzar tal-liġijiet applikabbli biex jinqered is-sajd 
IUU; f'dan ir-rigward, għandha tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni mill-qrib mal-programmi ta' 
appoġġ l-oħra kollha f'dan il-qasam;

- it-trasparenza fl-użu tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE għandha tinkiseb permezz tal-użu 
tar-regoli applikabbli kollha tal-UE kif ukoll permezz tal-Kodiċi dwar it-Trasparenza Fiskali 
(FTC) tal-FMI, sabiex jiġu żgurati l-benefiċċji massimizzati għall-popolazzjoni ta' São Tomé 
u Príncipe kif ukoll għall-ekosistema u għall-ħajja tal-baħar tar-Reġjun. 

Ir-rapporteur jittama li l-Protokoll il-ġdid jista' jkollu l-potenzjal li jħeġġeġ l-użu legali 
responsabbli u sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd, jipprovdi benefiċċji massimizzati u jiżgura 
livell għoli ta' trasparenza fir-rigward tal-użu tal-fondi tal-UE.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 
Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-
Komunità Ewropea.


