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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li, f'kuntest ta' sfruttament żejjed tar-riżorsi tas-sajd u meta l-UE impenjat ruħha 
li tilħaq l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), inkluż l-SDG 14 dwar il-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għall-iżvilupp 
sostenibbli, it-tunnellaġġ ta' referenza l-ġdid żdied b'60 % meta mqabbel mal-protokoll 
attwali; jitlob, għalhekk, monitoraġġ b'ħafna reqqa tas-sitwazzjoni tal-istokkijiet, 
b'enfasi partikolari fuq il-klieb il-baħar pelaġiċi, li x-xjentisti jenfasizzaw li huma 
vulnerabbli;

2. Jitlob li l-użu ta' miżuri għat-tnaqqis tal-qabdiet inċidentali jiġi ddikjarat b'mod espliċitu 
u obbligatorju f'kull ftehim ta' sħubija tas-sajd sostenibbli għall-flotta tas-sajd bogħod 
mill-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lil Cabo Verde jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata 
dwar l-effetti kumulattivi tad-diversi ftehimiet dwar is-sajd fiż-żona ekonomika 
esklussiva kkonċernata fuq ir-riżorsi, kif ukoll fuq l-iżvilupp tal-attivitajiet b'rabta mas-
sajd industrijali fir-reġjun;

4. Jemmen li, minħabba d-diversi sfidi li Cabo Verde jeħtieġlu jindirizza, dan il-Protokoll 
u l-kontribuzzjoni finanzjarja għandhom jikkontribwixxu għall-prijoritajiet li ġejjin: 

– il-promozzjoni ta' ekonomija blu sostenibbli, b'appoġġ lis-sajd artiġjanali 
lokali, il-katina tal-kesħa, l-immodernizzar tal-infrastruttura tal-portijiet, l-iġjene u 
s-sikurezza tal-ikel, kif ukoll it-tisħiħ tal-post tan-nisa u taż-żgħażagħ fis-sajd 
lokali, li għandhom rwol kbir fil-kummerċjalizzazzjoni u fl-ipproċessar; 

– l-appoġġ lis-sajd fuq skala żgħira u l-involviment aħjar tal-komunitajiet lokali tas-
sajd meta jiġu determinati l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu fl-ambitu ta' appoġġ 
settorjali, pereżempju l-appoġġ fil-forma ta' taħriġ;

– it-titjib tal-għarfien u l-kooperazzjoni xjentifika f'dan ir-reġjun tal-oċean, billi 
jingħata lok li x-xjentisti lokali jitilgħu fuq il-bastimenti li joperaw f'din iż-żona, 
fid-dawl tad-Deċennju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ix-Xjenza tal-Oċeani għall-
Iżvilupp Sostenibbli (2021-2030) sabiex titqajjem kuxjenza fost il-
popolazzjonijiet lokali dwar dan l-għarfien, u dwar kif jistgħu jagħmlu użu minnu;

– il-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku lokali u t-tisħiħ tal-komunitajiet kostali 
li jiddependu mir-riżorsi tal-baħar; 

– il-parteċipazzjoni għal kontribut ambizzjuż tal-Unjoni Ewropea u ta' Cabo 
Verde fid-Deċennju Internazzjonali tax-Xjenza Oċeanika għall-Iżvilupp 
Sostenibbli; 

– it-tisħiħ, fil-kuntest tal-appoġġ settorjali, tal-monitoraġġ, tal-kontroll u tas-
sorveljanza tas-sajd, sabiex jiġi evitat is-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux 
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regolat, b'mod partikolari billi tittejjeb il-governanza, tissaħħaħ il-kapaċità tal-
atturi lokali, ikun hemm taħriġ u kooperazzjoni mal-amministrazzjoni lokali, iżda 
wkoll billi tiġi appoġġata l-implimentazzjoni ta' tekniki ta' sorveljanza innovattivi 
bħal sistema ta' sorveljanza bis-satellita għall-bastimenti tas-sajd, speċjalment fil-
każ ta' gżejjer żgħar li jeħtiġilhom jiġġestixxu l-attivitajiet tas-sajd fil-200 mil taż-
żona ekonomika esklussiva (ŻEE) tagħhom; 

– il-possibilità li l-Unjoni u r-Repubblika ta' Cabo Verde, f'konformità mal-
objettiv tal-Protokoll, jaħdmu flimkien aktar mill-qrib biex jippromwovu politika 
tas-sajd sostenibbli u sfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' 
Cabo Verde, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe forma ta' sajd żejjed fiż-ŻEE ta' 
Cabo Verde; 

– il-ġlieda kontra t-tniġġis, filwaqt li jiġi appoġġat il-ġbir tal-plastik mis-sajjieda 
lokali; 

5. Jitlob li jkun hemm trasparenza rigward l-użu tal-finanzjament settorjali tal-UE sabiex 
jittejjeb il-monitoraġġ; isejjaħ, għalhekk, għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn id-
diversi servizzi konċernati tal-Kummissjoni, u jissuġġerixxi li d-delegazzjoni tal-Unjoni 
għal Cabo Verde tikkontribwixxi għall-monitoraġġ ta' dan il-protokoll; 

6. Ifakkar li d-data xjentifika trasparenti għandha dejjem tifforma l-bażi tal-proċess ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell Ewropew dwar it-tiġdid tal-protokoll, sabiex l-UE tkun 
tista' twettaq l-impenji ambjentali tagħha;

7. Jinsisti li dan il-ftehim għandu jiġi adattat għall-ħtiġijiet u l-prijoritajiet ta' Cabo Verde, 
b'mod partikolari dawk imħabbra fil-pjan għall-ekonomija blu ta' Cabo Verde;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-qafas politiku Pan-Afrikan estiż tas-sajd 
jorganizza b'mod espliċitu l-parteċipazzjoni ta' għadd akbar ta' partijiet interessati (is-
soċjetà ċivili, il-komunitajiet tas-sajd lokali, ix-xjentisti) fuq iż-żewġ naħat fin-negozjati 
u fl-implimentazzjoni tal-Protokoll;

9. Jirrakkomanda li dan il-ftehim ikun konsistenti ma' programmi oħra, iffinanzjati minn 
donaturi u sħab internazzjonali oħra bħall-Bank Dinji, il-FAO jew il-Bank Afrikan tal-
Iżvilupp, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u jiżdied l-għarfien pubbliku dwar 
is-sorsi differenti ta' finanzjament tal-proġetti;

10. Ifakkar il-fatt li r-riżorsi tal-baħar huma transfruntiera; jitlob, għalhekk, li jitqiesu l-
effetti kumulattivi tad-diversi ftehimiet tas-sajd tal-pajjiżi fir-reġjun, sabiex jissaħħew l-
istrateġiji reġjonali u dinjija ta' governanza tas-sajd mal-pajjiżi terzi.
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