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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika 
tal-Możambik skada fil-31 ta' Diċembru 2011. Il-Protokoll il-ġdid se jkopri perjodu ta' tliet 
snin li jibda meta tiġi adottata d-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni 
provviżorja tal-Protokoll.

Skont l-Artikolu 43 paragrafu 2 u l-Artikolu 218 paragrafu 6a tat-TFUE, il-Parlament 
Ewropew jista’ jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni ta’ dan il-Protokoll jew inkella 
jirrifjuta li jagħtiha.

Il-Możambik huwa pajjiż anqas żviluppat, minkejja tkabbir kostanti fil-PDG tul l-aħħar 
għaxar snin. L-indikaturi tal-iżvilupp tjiebu f'dawn l-aħħar snin, iżda l-maġġorparti tal-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju mhumiex se jintlaħqu jekk il-gvern u d-donaturi ma jsaħħux 
l-impenn tagħhom tul il-ħames snin li ġejjin. Skont id-data tal-gvern, l-iżburżar għall-
għajnuna kien jirrappreżenta 10.7% tal-PDG fl-2010. Id-donaturi xorta ffinanzjaw 47.8% tal-
baġit tal-gvern fl-2010. 

Madwar 80% tal-popolazzjoni tiegħu taħdem fl-agrikultura u s-sajd. Is-settur tas-sajd 
jikkontribwixxi madwar 4% għall-PDG u jirrappreżenta 13% tad-dħul mill-esportazzjoni.
Madwar 85% tal-produzzjoni totali tas-sajd tal-Możambik ġejja minn sajjieda artiġjanali. Is-
sajd fuq skala żgħira jipprovdi l-għajxien, b'mod dirett jew indirett, għal madwar 300 000 ruħ.

Il-Protokoll il-ġdid inaqqas l-opportunitajiet tas-sajd (75 bastiment tas-sajd meta mqabbel 
mad-89 fil-Protokoll preċedenti), u l-isforz tas-sajd (8 000 tunnellata meta mqabbel mal-
10 000 tunnellata fil-Protokoll preċedenti). Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' sejbiet minn 
evalwazzjoni ex post tal-Protokoll attwali fdata lil kuntrattur estern, tafferma li dan jirriżulta 
mill-ħtieġa li jinħoloq bilanċ aħjar bejn il-ħlasijiet tal-UE u l-attività reali tas-sajd tal-UE fiż-
żona.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tammonta għal EUR 2 940 000 fuq il-medda tat-tliet snin ta' dan 
il-Protokoll. Dan l-ammont jikkorrispondi għal:

 EUR 520 000 fis-sena, ekwivalenti għal tunnellaġġ annwali ta’ referenza ta’ 8 000 
tunnellata għal 75 bastiment, 

 EUR 460 000 fis-sena, li jikkorrispondu għall-pakkett addizzjonali mħallas mill-
Unjoni sabiex tappoġġa l-politika tas-sajd u dik marittima tal-Możambik.

Ir-Repubblika tal-Możambik għaldaqstant tirċievi EUR 65 għal kull tunnellata ta' tonn li 
jinqabad flimkien ma' fondi addizzjonali għall-iżvilupp tas-settur nazzjonali tas-sajd kif ukoll  
ħlas minn qabel u tariffi li jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti. 

Ir-rapporteur jilqa' l-fatt li l-ammont allokat għall-appoġġ tal-politika tas-sajd u dik marittima 
tal-Możambik, skont il-Protokoll il-ġdid, huwa ogħla (EUR 460 000, meta mqabbel ma' 
EUR 250 000) minn dak tal-Protokoll preċedenti.

Il-Możambik se jkun responsabbli għall-ġestjoni tal-pakkett imfassal għall-appoġġ tal-politika 
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tas-sajd u dik marittima tal-Możambik, ibbażat fuq l-identifikazzjoni miż-żewġ partjiet tal-
għanijiet li għandhom jintlaħqu u l-programmi annwali u multiannwali għall-ilħuq tagħhom, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-ġestjoni għaqlija tar-riżorsi tas-sajd, it-tisħiħ tar-riċerka 
xjentifika u l-kapaċità ta' monitoraġġ min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti tal-Możambik, u t-
titjib fil-kundizzjonijiet ta' produzzjoni għall-prodotti tas-sajd bil-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tal-Możambik fl-isfruttament tal-medda ta' baħar fejn jinqabad il-ħut għall-
kummerċ tiegħu stess fi ħdan iż-Żona Ekonomika Esklussiva tiegħu.

Dan il-Protokoll il-ġdid se jikkoinċidi mal-approvazzjoni min-naħa tal-kabinett tal-Możambik 
ta' abbozz ta' liġi dwar is-sajd, li għandu l-għan li jagħmel is-sajd aktar sostenibbli u jiżgura 
rispett akbar għar-riżorsi tas-sajd. Dan l-abbozz ta' liġi, bl-intenzjoni li jirrevedi l-liġi dwar is-
sajd tal-1990, għandu l-għan li jinkoraġġixxi attivitajiet, bħall-ipproċessar, li 
jikkomplementaw is-sajd.

Ir-rapporteur tqis li l-Protokoll jista’ jikkontribwixxi għal ġestjoni u konservazzjoni aħjar tar-
riżorsi tas-sajd permezz tal-appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-programmi adottati 
fil-livell nazzjonali mill-Możambik.

Ir-rapporteur tilqa' d-dispożizzjonijiet il-ġodda f'dan il-Protokoll, li permezz tagħhom il-ħlas 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja jista' jkun sospiż f'każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
prinċipji demokratiċi u jekk il-Możambik jonqos milli jieħu passi biex is-sajd isir b'mod 
responsabbli u sostenibbli.

Ir-rapporteur tilqa' d-dispożizzjonijiet dwar ir-reklutaġġ ta' baħrin lokali u dwar is-salarji, il-
kundizzjonijiet ta' xogħol u d-drittijiet li japplikaw għalihom, iżda hija tal-fehma li n-numru 
ta' baħrin lokali abbord bastimenti tal-UE awtorizzati skont dan il-Protokoll mhuwiex 
biżżejjed biex jikkontribwixxi b'mod reali għat-titjib fis-sitwazzjoni tax-xogħol tal-baħrin tal-
Możambik. Ir-rapporteur tistieden lill-Kumitat Konġunt jieħu passi prattiċi sabiex jiżdiedu ż-
żjarat ta' bastimenti tal-UE fil-portijiet tal-Możambik biex b'hekk jiżdiedu l-impjiegi lokali, 
pass li għandu jkun bi qbil mal-istandards tal-ILO, u l-opportunitajiet ta' negozju.

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 9 tal-Ftehim għandu 
jimpenja ruħu li jiddedika parti ekwa mill-pakkett għall-appoġġ tal-politika tas-sajd u dik 
marittima tal-Możambik għall-iżvilupp tal-popolazzjonijiet madwar il-kosta li jaqilgħu l-
għajxien mis-sajd u għall-ħolqien ta' intrapriżi żgħar fil-livell lokali.

Ir-rapporteur tinsab imħassba dwar il-fatt li miżuri tal-appoġġ tal-politika skont il-Ftehim ta' 
Sħubija dwar is-Sajd ma ġewx ikkunsidrati qabel m'għaddew kważi sentejn mid-dħul fis-seħħ 
tiegħu, u milli jidher ma ġewx integrati fil-kuntest aktar wiesa' ta' miżuri ta' politika dwar is-
sajd mill-baġit tal-Istat u minn donaturi internazzjonali oħra. Ir-rapporteur hija tal-fehma 
wkoll li hemm ħtieġa ta' aktar trasparenza fir-rigward tal-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-
Kumitat Konġunt u dwar ir-riżultati tal-programm settorjali multiannwali msemmija fl-
Artikolu 3 tal-Protokoll. 

Ir-rapporteur tinsab imħassba dwar il-fatt li kif irriżulta mill-evalwazzjoni ex post, ma 
tressqux rapporti dwar il-qbid kif previst mill-Protokoll. Fl-aħħar nett, ir-rapporteur titlob 
min-naħa tal-awtoritajiet tal-Możambik l-istess livell ta' trasparenza għal arranġamenti ta' 
aċċess għall-bastimenti li mhumiex tal-UE kif previst għall-bastimenti tal-UE skont il-Ftehim 
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ta' Sħubija dwar is-Sajd.

Bħala konklużjoni, ir-rapporteur hija tal-fehma li huwa fl-interess taż-żewġ partijiet li 
jikkonkludu Protokoll ġdid li jtawwal is-sħubija bejn il-Możambik u l-UE.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
sabiex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha tqis kif jixraq il-punti li ġejjin 
waqt l-implimentazzjoni tal-Ftehim:

(a) it-trasparenza tal-proċeduri għall-identifikazzjoni u r-rappurtar tal-qabdiet totali għandha 
titjieb, flimkien mal-miżuri għall-prevenzjoni tas-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux 
irregolat, b’mod partikolari permezz ta’ titjib fl-infrastruttura għall-monitoraġġ u l-
kontroll tal-attivitajiet tas-sajd fiż-Żona Ekonomika Esklussiva tar-Repubblika tal-
Możambik, biex b’hekk jiġi żgurat sajd responsabbli u sostenibbli;

(b) l-aċċess mill-bastimenti tal-UE għar-riżorsi tas-sajd żejda għandu jkun limitat skont ir-
rendiment massimu sostenibbli, wara li jkunu ġew issodisfati l-bżonnijiet alimentari tal-
popolazzjoni lokali;

(c) m'għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar l-integrità tal-mekkaniżmu kollu tal-Ftehim, fil-
konfront tal-problemi ta’ korruzzjoni;

(d) il-gvern lokali għandu jinżamm iktar responsabbli u jrid jiggarantixxi wkoll it-titjib fil-
kundizzjonijiet ta' ħajja tas-sajjieda lokali, l-iżvilupp lokali u sostenibbli tas-sajd 
artiġjanali u tal-industriji tal-ipproċessar tal-ħut u l-konformità mal-istandards ambjentali;

(e) rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim - u b'mod partikolari tal-programm 
settorjali multiannwali previst fl-Artikolu 3 tal-Protokoll - għandhom jitfasslu u jintbagħtu 
lill-Parlament u lill-Kunsill sabiex tiġi promossa t-trasparenza u jiġi żgurat li l-baġit għas-
sostenn tal-politika settorjali tas-sajd qiegħed tabilħaqq jintuża għal dan l-iskop;

(f) għandu jkun hemm konformità kemm mal-ispirtu kif ukoll mal-ittra tal-klawżola tal-
esklużività;

(g) għandhom jittieħdu passi prattiċi sabiex jiżdiedu ż-żjarat ta' bastimenti tal-UE fil-portijiet 
tal-Możambik biex b'hekk jiżdiedu l-impjiegi lokali u l-opportunitajiet ta' negozju.
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