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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd u r-Rapport ta' Implimentazzjoni tiegħu bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles huwa ftehim dwar it-tonn, li ġie inizjalat min-
negozjaturi fit-22 ta' Ottubru 2019. Il-Ftehim il-ġdid iħassar u jissostitwixxi l-Ftehim eżistenti, 
li daħal fis-seħħ fit-18 ta' Jannar 2014 u skada fis-17 ta' Jannar 2020. Il-Protokoll ikopri perjodu 
ta' sitt snin mid-data tal-applikazzjoni proviżorja tiegħu, jiġifieri mid-data li fiha ġie ffirmat 
mill-partijiet.

Dan se jippermetti li l-flotta tal-UE (40 bastimenti li jistadu għat-tonn bit-tartarun u 8 bastiment 
tas-sajd bil-konz) tkompli tistad fl-ilmijiet tas-Seychelles għal tul ta' żmien ta' 6 snin filwaqt li 
jkompli jiġi appoġġat l-iżvilupp sostenibbli tas-settur tas-sajd fis-Seychelles.

Bħall-Protokoll ta' qablu, il-Protokoll il-ġdid li jkopri l-perjodu 2020-2026 irid ikun konformi 
mar-Regolament dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), li jagħmel enfasi partikolari fuq is-
sostenibbiltà tas-sajd u l-governanza tajba, filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza tal-koerenza tal-
politiki bejn il-PKS u l-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

Il-valur totali stmat tal-Protokoll għall-perjodu kollu tiegħu huwa ta' EUR 58 200 000, li huwa 
ekwivalenti għal EUR 9 700 000 fis-sena. Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali totali mħallsa 
mill-Unjoni Ewropea tinkludi ammont annwali għall-aċċess għaż-żona tas-sajd tas-Seychelles 
ta' EUR 2 500 000 , ekwivalenti għal tunnellaġġ ta' referenza ta' 50 000 tunnellata fis-sena, u 
ammont speċifiku ta' EUR 2 800 000 fis-sena huwa allokat għall-promozzjoni tal-ġestjoni 
sostenibbli tas-sajd fis-Seychelles, kif ukoll għall-appoġġ tal-iżvilupp ta' sajd fuq skala żgħira.

Ir-rapporteur jemmen li l-protokoll il-ġdid għandu l-potenzjal li jinkoraġġixxi l-isfruttament 
responsabbli u sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u li huwa konsistenti mal-objettivi tal-ftehimiet 
dwar is-sajd sostenibbli u dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

Ir-rapporteur tinsisti fuq l-importanza tal-promozzjoni tal-ħarsien tal-ekosistema u ż-żamma 
tal-istokkijiet tal-ħut aktar 'il fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu rendiment massimu sostenibbli, 
għax stokkijiet aktar abbundanti ta' ħut huma rekwiżit essenzjali għall-iżvilupp tal-komunitajiet 
kostali tas-sajd ta' pajjiżi terzi, f'konformità mal-Linji Gwida Volontarji tal-Organizzazzjoni 
tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) għas-sostenibbiltà tas-sajd fuq skala żgħira. 

Barra minn hekk għandha ssir aktar enfasi fuq it-tisħiħ tal-verifiki u s-sorveljanza tal-attivitajiet 
tas-sajd, sabiex is-sajd illegali jiġi miġġieled b'mod aktar effettiv.

******

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, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli u tal-Protokoll ta' 
Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026) bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles.


