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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-pajjiżi u t-territorji Extra-Ewropej (PTEE) huma gżejjer li jinsabu fir-reġjuni tal-Atlantiku, 
l-Antartiku, l-Artiku, il-Karibew, l-Oċean Indjan u l-Oċean Paċifiku, u li jiddependu 
kostituzzjonalment minn erba' Stati Membri tal-UE: id-Danimarka, Franza, il-Pajjiżi l-Baxxi u 
r-Renju Unit.

L-UE beħsiebha terġa' tifformula l-prinċipji li jispiraw il-kooperazzjoni tagħha mal-PTEE. 
Dan l-approċċ il-ġdid għandu jiffavorixxi l-iżvilupp sostenibbli tagħhom b'kunsiderazzjoni 
tal-partikolaritajiet tagħhom.

F'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tas-sajd, l-UE għandha tappoġġa aktar is-sistemi lokali ta' 
monitoraġġ, kontroll, spezzjoni u sorveljanza tal-PTEE biex tiġġieled kontra s-sajd illegali, 
mhux rapportat u mhux regolat (IUU) u l-kummerċ marbut miegħu. Hu indispensabbli wkoll 
li jkun hemm kooperazzjoni effikaċi flimkien ma' u fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali 
għall-ġestjoni tas-sajd sabiex tkun promossa l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' ġlieda kontra s-
sajd IUU li attwalment jirrappreżenta waħda mit-theddidiet l-aktar gravi għas-sostenibilità tal-
istokkijiet tas-sajd.

Fil-qasam tal-ġestjoni integrata taż-żoni kostali, il-kooperazzjoni UE-PTEE għandha tagħmel 
bilanċ bejn l-attivitajiet ekonomiċi u soċjali, bħas-sajd u l-akwakultura, it-turiżmu, it-trasport 
marittimu u l-potenzjal taż-żoni kostali u tal-baħar f'termini ta' enerġija rinnovabbli u materja 
prima, filwaqt li jitqies l-impatt tat-tibdil fil-klima u tal-attivitajiet tal-bniedem.

Fir-rigward tal-affarijiet marittimi, il-kooperazzjoni UE-PTEE għandha tippromwovi l-
għarfien dwar il-baħar u l-bijoteknoloġija, l-enerġija mill-oċeani, is-sorveljanza marittima, l-
immaniġġjar taż-żoni kostali u l-immaniġġjar imsejjes fuq l-ekosistemi;

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut, il-kooperazzjoni 
UE-PTEE għandha tkun ibbażata fuq il-ġestjoni responsabbli tas-sajd fl-ambitu tal-
konservazzjoni u l-immaniġġjar sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut b'konsultazzjonijiet regolari 
bejn iż-żewġ partijiet dwar il-konservazzjoni u l-immaniġġjar tar-riżorsi ħajjin tal-baħar u bi 
skambji ta' informazzjoni dwar l-istat attwali tar-riżorsi.

L-isfida ewlenija li l-PTEE qegħdin iħabbtu wiċċhom magħha hija dik li jirnexxielhom 
jorjentaw l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħhom fit-triq tal-iżvilupp sostenibbli billi jsaħħu l-
kompetittività, inaqqsu l-vulnerabbiltà, jikkooperaw mal-ġirien tagħhom filwaqt li jintegraw 
ruħhom fl-ekonomiji reġjonali u/jew dinjija, fejn dan ikun possibbli. Għall-UE, l-isfida 
għandha tkun l-appoġġ għall-PTEE biex iwettqu dawn l-għanijiet, permezz ta' qafas li jkun 
adegwat għall-ħtiġijiet, ir-realtajiet, il-partikolaritajiet u d-diversitajiet tal-PTEE.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat responsabbli, 
sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Abbozz ta' deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(b) djalogu u kooperazzjoni dwar il-
konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut 
fosthom miżuri fil-ġlieda kontra s-sajd 
illegali, mhux rappurtat u mhux irregolat u 
kooperazzjoni effettiva mal-
organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-ħut 
u wkoll fi ħdanhom. Id-djalogu u l-
kooperazzjoni għandhom jinkludu skemi 
ta' kontroll u spezzjoni, inċentivi u obbligi 
għal immaniġġjar aktar effettiv tas-sajd u l-
ambjenti kostali fit-tul.

(b) djalogu u kooperazzjoni dwar il-
konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut 
fosthom miżuri fil-ġlieda kontra s-sajd 
illegali, mhux rappurtat u mhux irregolat u 
kooperazzjoni effettiva mal-
organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-ħut 
u wkoll fi ħdanhom. Id-djalogu u l-
kooperazzjoni għandhom jinkludu skemi 
ta' kontroll u spezzjoni, inċentivi u obbligi 
għal immaniġġjar aktar effettiv tas-sajd u l-
ambjenti kostali fit-tul. Id-djalogu u l-
kooperazzjoni għandhom jiġu 
akkumpanjati minn żieda, min-naħa tal-
Kummissjoni, fl-isforzi intiżi għall-
promozzjoni ta' mmaniġġjar sostenibbli 
tas-sajd, bl-appoġġ tas-sistemi lokali ta' 
monitoraġġ u ta' sorveljanza permezz ta' 
ftehimiet ta' sħubija mal-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej mal-Unjoni 
Ewropea, li huma assoċjati mal-Unjoni 
Ewropea.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sajd IUU attwalment jikkostitwixxi waħda mit-theddidiet l-aktar gravi għas-sostenibilità 
tal-istokkijiet tal-ħut u tal-bijodiversità tal-oċeani tad-dinja kollha.  Barra minn hekk, l-
attivitajiet kummerċjali marbutin magħha jirrappreżentaw forma ta' kompetizzjoni żleali fir-
rigward tas-sajjieda li joperaw b'mod legali, barra milli toħloq problemi ta' natura 
ekonomika għall-komunitajiet ta' sajjieda, konsumaturi u għas-settur kollu kemm hu. 
Għaldaqstant hemm bżonn li jissaħħaħ il-koordinament u l-kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-PTEE msieħba mal-UE biex jiġġieldu b'mod effikaċi is-sajd IUU.


