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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW

dwar l-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 ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08662/2019),

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' sħubija fis-settur 
tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (2019-2024) 
(08668/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(2), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) u l-Artikolu 218(7) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) (C9-0004/2019),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tal-xx 20201 dwar l-abbozz ta' 
deċiżjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A9-0000/2019),

A. billi l-Kummissjoni u l-Gvern ta' Cape Verde nnegozjaw ftehim ta' sħubija ġdid fis-
settur tas-sajd sostenibbli (SFPA bejn l-UE-Cape Verde ), flimkien mal-protokoll ta' 
implimentazzjoni għal perjodu ta' ħames snin;

B. billi l-għan ġenerali tal-SFPA bejn l-UE u Cape Verde huwa li jżid il-kooperazzjoni fil-
qasam tas-sajd bejn l-UE u Cape Verde, fl-interess taż-żewġ partijiet, billi jippromwovi 
politika tas-sajd sostenibbli u sfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona 
ekonomika esklużiva (ŻEE) ta' Cape Verde;

C. billi l-użu tal-opportunitajiet tas-sajd taħt l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde preċedenti 
varja minn 58 % sa 68 %, b'użu tajjeb għall-bastimenti tas-sajd bit-tartarun u użu 
moderat għall-bastimenti tas-sajd bil-konz u bastimenti bil-bastun u x-xlief;

D. billi l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde għandu jippromwovi żvilupp sostenibbli aktar 
effettiv tal-komunitajiet tas-sajd u tal-industriji u l-attivitajiet relatati ta' Cape Verde; 
billi l-appoġġ li għandu jiġi pprovdut taħt il-Protokoll għandu jkun konsistenti mal-
pjanijiet nazzjonali ta' żvilupp u mal-Pjan ta' Azzjoni dwar it-Tkabbir Blu, imfassal 
man-Nazzjonijiet Uniti biex iżid il-produzzjoni u l-professjonalità tas-settur sabiex jiġu 

1 Testi adotatti, P9_xxx.
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sodisfatti l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni għall-ikel u l-impjieg;

E. billi l-UE, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, qed tikkontribwixxi baġit 
pluriennali ta' EUR 55 miljun għal Cape Verde, li jiffoka fuq settur ewlieni, jiġifieri l-
Kuntratt ta' Governanza Tajba u Żvilupp (GGDC);

1. Huwa tal-fehma li l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde għandu jkollu żewġ għanijiet ta' 
importanza ugwali: (1) li jipprovdi opportunitajiet tas-sajd għal bastimenti tal-UE fiż-
ŻEE ta' Cape Verde, abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli u mingħajr ma 
jinterferixxi ma' miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni mill-organizzazzjonijiet reġjonali li 
għalihom tappartjeni Cape Verde – b'mod partikolari l-Kummissjoni Internazzjonali 
għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) – jew mingħajr ma jaqbeż l-
eċċess disponibbli; u (2) li jippromwovi l-kooperazzjoni ekonomika, finanzjarja, teknika 
u xjentifika ulterjuri bejn l-UE u Cape Verde fil-qasam tas-sajd sostenibbli u l-
isfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-ŻEE ta' Cape Verde, filwaqt li fl-istess 
ħin ma jikkompromettix l-għażliet u l-istrateġiji sovrani ta' Cape Verde relatati ma' dak 
l-iżvilupp;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-konstazzjonijiet tal-valutazzjonijiet retrospettivi u prospettivi 
tal-Protokoll tal-SFPA bejn l-UE u Cape Verde, prodotti f'Mejju 2018, li ddikjaraw li l-
Protokoll b'mod ġenerali kien wera li kien effikaċi, effiċjenti u xieraq għall-interessi 
involuti, u konsistenti mal-politika settorjali ta' Cape Verde u kellhom grad għoli ta' 
aċċettabbiltà għall-partijiet ikkonċernati, u li rrakkomandaw il-possibbiltà li jiġi konkluż 
protokoll ġdid;

3. Isostni li l-SFPA bejn l-UE u Cape Verde u l-Protokoll tiegħu għandhom jiġu allinjati 
mal-pjanijiet nazzjonali ta' żvilupp u mal-Pjan dwar it-Tkabbir Blu għall-iżvilupp tas-
settur tas-sajd Cape Verdjan, u b'mod speċifiku għandhom:

– itejbu l-governanza: jabbozzaw u jivvalidaw il-leġiżlazzjoni u jibbażaw ruħhom 
fuq pjanijiet ta' ġestjoni;

– isaħħu l-kontroll u s-sorveljanza fiż-ŻEE ta' Cape Verde;

– isaħħu l-miżuri biex jiġi miġġieled is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux 
irregolat (IUU), inkluż fl-ilmijiet interni;

– isaħħu s-sħubiji ma' pajjiżi oħra interessati fl-attività tas-sajd fiż-ŻEE ta' Cape 
Verde, jiġifieri permezz ta' ftehimiet tas-sajd, u jiżguraw it-trasparenza billi 
jippubblikaw kull kontenut tagħhom, u billi jistabbilixxu programm reġjonali 
għat-taħriġ u l-użu tal-osservaturi;

– jippermettu li jinbnew u/jew jiġu rinnovati mollijiet għall-ħatt l-art u portijiet, 
pereżempju fil-port ta' Mindelo (il-gżira ta' São Vicente);

– jappoġġaw it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa;

– jistabbilixxu żoni protetti tal-baħar;

– jippermettu li jissaħħu l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-irġiel u lin-nisa 
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fl-industrija tas-sajd, speċjalment dawk involuti fis-sajd artiġjanali, u b'hekk 
jgħinu biex jissaħħu l-kapaċitajiet tekniċi, ta' ġestjoni u ta' negozjar;

– iservu biex jiġu stabbiliti u/jew jiġu mmodernizzati ċentri ta' taħriġ bażiku u 
vokazzjonali, biex b'hekk jgħollu l-livelli tal-ħiliet tas-sajjieda u tal-baħħara;

– isaħħu l-kapaċitajiet ta' riċerka xjentifika u l-abbiltà li jiġu mmonitorjati r-riżorsi 
tas-sajd;

– itejbu s-sostenibbiltà tar-riżorsi tal-baħar b'mod ġenerali;

4. Iqis li hija meħtieġa evalwazzjoni aktar dettaljata tal-benefiċċji li l-implimentazzjoni 
tal-Protokoll se ġġib għall-ekonomiji lokali (impjiegi, infrastruttura, titjibiet soċjali);

5. Iqis li huwa mixtieq li tittejjeb il-kwantità u l-preċiżjoni tad-data dwar il-qabdiet kollha 
(speċijiet fil-mira u qabdiet inċidentali) u dwar l-istatus ta' konservazzjoni tar-riżorsi 
tas-sajd, u li tittejjeb l-implimentazzjoni tal-finanzjament tal-appoġġ settorjali sabiex 
ikun hemm valutazzjoni aktar preċiża tal-impatt tal-Ftehim fuq l-ekosistema tal-baħar u 
fuq il-komunitajiet tas-sajd;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, fil-politiki ta' kooperazzjoni u ta' 
għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp li jiffokaw fuq Cape Verde, iżommu f'moħħhom li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp u l-appoġġ settorjali stabbilit f'dan l-SFPA għandhom 
jikkomplementaw lil xulxin sabiex jikkontribwixxu b'mod aktar rapidu u effikaċi għat-
tisħiħ tal-pożizzjoni tal-komunitajiet lokali tas-sajd;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu aktar il-kooperazzjoni tagħhom 
ma' Cape Verde, jevalwaw il-possibbiltajiet għat-titjib tal-assistenza għall-iżvilupp 
futur, prinċipalment fl-ambitu tal-Istrument il-ġdid ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) propost bħala parti mill-baġit tal-
UE għall-2021-2027, u b'mod partikolari billi jqisu l-użu tajjeb tal-fondi tal-UE f'Cape 
Verde u l-istabbiltà politika tal-pajjiż f'kuntest ġeopolitiku kumpless, li jrid jiġi 
appoġġat u ppremjat; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lir-Repubblika ta' Cape Verde tuża l-kontribuzzjoni 
finanzjarja prevista fil-Protokoll biex issaħħaħ l-industrija nazzjonali tas-sajd tagħha fit-
tul, u tinkoraġġixxi d-domanda għal investiment lokali u proġetti industrijali, biex 
b'hekk toħloq impjiegi lokali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tibgħat lill-Parlament u tagħmel pubblikament disponibbli l-
minuti u l-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 9 tal-
Ftehim u l-eżiti tal-evalwazzjonijiet annwali; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-
attendenza tar-rappreżentanti tal-Parlament, bħala osservaturi, fil-laqgħat tal-Kumitat 
Konġunt u tippromwovi l-parteċipazzjoni tal-komunitajiet tas-sajd Cape Verdjani;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, filwaqt li jaġixxu fil-limiti tas-setgħat 
tagħhom, biex iżommu lill-Parlament infurmat minnufih u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-
proċeduri marbuta mal-Protokoll u, jekk applikabbli, tat-tiġdid tiegħu, skont l-
Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 218(10) tat-TFUE;
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11. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari tal-Kunsill, għall-fatt li 
proċedura persistenti ta' applikazzjoni proviżorja ta' ftehimiet internazzjonali qabel ma 
l-Parlament ikun ta l-approvazzjoni tiegħu mhijiex kompatibbli mal-prinċipji gwida tal-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, għall-fatt li din il-prattika 
tnaqqas bil-kbir l-istatus tal-Parlament bħala l-unika istituzzjoni Ewropea eletta 
direttament b'mod demokratiku, u wkoll tagħmel ħsara lill-kredenzjali demokratiċi tal-
Unjoni kollha kemm hi; 

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u 
lill-Parlament tar-Repubblika ta' Cape Verde.


