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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar 
is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-Protokoll ta' 
Implimentazzjoni tiegħu
(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08974/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja (08984/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija 
dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja 
(09949/2019),

– wara li kkunsidra t-talba min-naħa tal-Kunsill għal approvazzjoni b'konformità mal-
Artikolu 2, l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) u l-Artikolu 218(7) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0106/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

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

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

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim u tal-protokoll;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika tal-Gambja.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Repubblika tal-Gambja għandha superfiċje totali ta' 11 420 kilometru kwadru, u 
popolazzjoni ta' 1,36 miljun ruħ. Dan il-pajjiż hu wieħed mill-iċken pajjiżi tal-Afrika, u 
għandu l-Oċean Atlantiku man-naħa tal-Punent tiegħu. Madankollu, il-potenzjal tas-sajd 
huwa pjuttost kbir. Is-superfiċje tal-ixkaffa kontinentali tal-Gambja hi ta' madwar 4 000 
kilometru kwadru, filwaqt li ż-Żona Ekonomika Esklussiva (ŻEE) fiha madwar 10 500 
kilometru kwadru, u joffru lill-pajjiż abbundanza u diversità ta' speċijiet ta' ħut, u fama 
internazzjonali meritata bħala waħda mill-iktar żoni ta' sajd rikki fid-dinja - esperti jgħidu li 
ġew reġistrati aktar minn 500 speċi ta' ħut tal-baħar. 

Minkejja li din ir-riżorsa tista' tinbidel f'opportunità kbira għall-iżvilupp soċjoekonomiku tal-
Gambja, is-settur tas-sajd ma tantx jikkontribwixxi għall-ekonomija. Is-settur jinqasam f'żewġ 
subsetturi (is-subsettur artiġjanali, li hu mifrux ħafna mal-pajjiż kollu, u huwa bbażata b'mod 
ewlieni fuq pirogi/kenuri bil-magni; u s-subsettur industrijali, li jinkludi fih għadd 
relattivament żgħir ta' bastimenti tat-tkarkir, li fil-parti l-kbira jappartjenu lill-barranin). Skont 
l-estimi tal-baġit 2012 tal-Gambja, is-settur tas-sajd kien wieħed mill-iżgħar kontributuri 
għad-dħul tal-gvern - il-liċenzji tas-sajd u t-tariffi tar-reġistrazzjoni kienu ammontaw għal 0,1 
fil-mija tad-dħul totali tal-gvern, skont rapport tal-2014 tan-NU. Madankollu, id-Dipartiment 
tas-Sajd Gambjan juri li s-settur tas-sajd jinsab fin-naħa ta' fuq tal-lista tas-settur tal-
produzzjoni tal-ikel, wara l-agrikoltura u t-trobbija tal-bhejjem. Għaldaqstant, għandu rwol 
b'sinifikat mill-ikbar għall-Gambjani, għax huwa s-sors ewlieni ta' proteini annimali għall-
popolazzjoni.

Jekk inħarsu aktar lejn il-kawżi ta' dan il-paradoss, ikun faċli nifhmu li din is-sitwazzjoni hi 
dovuta, fost l-oħrajn, għan-nuqqas ta' ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd, flimkien man-
nuqqas ta' appoġġ strutturali, in-nuqqas ta' riċerka xjentifika aġġornata u s-sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat (sajd IUU). Dawn il-fatturi kollha flimkien jaġixxu kontra l-
prinċipji tal-Politika Komuni tas-Sajd riformata u jikkontribwixxu għas-sottovalutazzjoni tas-
settur tas-sajd Gambjan. 

Għaldaqstant, teżisti ħtieġa urġenti għal Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja sabiex tgħin lill-pajjiż biex pass wara pass jikseb 
il-kontroll fuq ir-riżorsi tas-sajd tiegħu u jħares lejn triq sostenibbli għall-futur.

Il-Ftehim il-ġdid, li għalih il-Kunsill awtorizza l-Kummissjoni Ewropea tinnegozja mal-
Gambja, f'isem l-Unjoni Ewropea, iħassar u jissostitwixxi l-Ftehim eżistenti, li daħal fis-seħħ 
fit-2 ta' Ġunju 1987, iżda sadanittant skada. Il-Protokoll il-ġdid ikopri perjodu ta' sitt snin 
mid-data tal-applikazzjoni proviżorja tiegħu, rinnovabbli bi ftehim taċitu. L-għan ewlieni tal-
Ftehim il-ġdid huwa li jipprovdi qafas aġġornat li jqis il-prijoritajiet tal-Politika Komuni tas-
Sajd riveduta u d-dimensjoni esterna tagħha, billi joffri opportunitajiet tas-sajd lill-bastimenti 
tal-Unjoni Ewropea fl-ibħra tal-Gambja, filwaqt li jitqiesu l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, 
filwaqt li tkun promossa politika tas-sajd sostenibbli u sfruttament sod tar-riżorsi tas-sajd, fl-
interess taż-żewġ partijiet. 

L-opportunitajiet ta' sajd mogħtija lill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea jirrigwardaw, min-naħa 
l-waħda, l-ispeċijiet migratorji ħafna - 28 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartarun mgħammra 
bi friża u 10 bastimenti bil-bastun u x-xlief, u min-naħa l-oħra, il-ħut tal-qiegħ tal-baħar fond 
- 3 bastimenti tat-tkarkir.
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Taħt id-dispożizzjonijiet stretti maħsuba mill-"Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim 
ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja", 
matul il-perjodu ta' sitt snin, il-kontribuzzjoni finanzjarja totali mħallsa mill-Unjoni għandha 
tiġi stabbilita għal EUR 3 300 000, jiġifieri EUR 550 000 kull sena. L-Unjoni Ewropea se 
tħallas ammont annwali ta' EUR 275 000 għal aċċess għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd 
tal-Gambja, ekwivalenti għal tunnellaġġ ta' referenza, għal speċijiet migratorji ħafna, ta' 
3 300 tunnellata fis-sena, filwaqt li n-nofs l-ieħor ta' din il-kontribuzzjoni annwali se jintuża, 
bħala appoġġ strutturali, biex isaħħaħ il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u l-iżvilupp 
tas-settur tas-sajd tal-Gambja, li jilħaq l-objettivi tal-politika nazzjonali tal-Gambja dwar il-
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u marittimi. 

L-ewwel nett, il-ftehim ikopri l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra s-sajd IUU u l-promozzjoni 
tal-ekonomija blu, inkluża l-akkwakultura. Barra minn hekk, se jingħata appoġġ lis-settur tas-
sajd artiġjanali, li issa qed iħabbat wiċċu ma' żminijiet diffiċli. 

It-tieni nett, ir-rapporteur tqis il-fatt li l-Gambja ħadet l-impenn li ssir membru tal-
Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT). Hu 
għalhekk li għandu jkun hemm kooperazzjoni xjentifika b'saħħitha ħafna fuq is-sajd 
responsabbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja, b'enfasi fuq is-sajd 
esploratorju u l-opportunitajiet ġodda tas-sajd, kooperazzjoni tajba bejn l-operaturi 
ekonomiċi, u l-iskambji tant meħtieġa ta' data, biex il-Gambja tagħmel passi importanti lejn 
attitudni ta' sajd sostenibbli. Dan hu element serju tal-Politika tas-Sajd, u matul is-snin, il-
Gvern tar-Repubblika tal-Gambja għamel enfasi sod fuq il-kooperazzjoni internazzjonali, 
b'mod speċjali mal-Unjoni Ewropea. Il-Gambja m'għandhiex ir-riżorsi finanzjarji, umani u 
tekniċi meħtieġa biex twettaq l-istħarriġ xjentifiku weħidha, iżda tiddependi fuq l-għajnuna 
provduta mill-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet internazzjonali. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur temmen li għas-settur tas-sajd tal-Gambja, dan l-appoġġ strutturali 
se jgħin lill-pajjiż jegħleb limitazzjonijiet bħan-nuqqas ta' faċilitajiet ta' ħżin, l-ispejjeż kbar 
tal-enerġija u l-ġestjoni fqira, li dan l-aħħar, wasslu għall-falliment ta' wħud mill-fabbriki tal-
ħut. L-UE temmen fl-inklużjoni u fil-konklużjoni ta' ftehimiet sabiex tqarreb lill-pajjiżi terzi 
sħab lejn l-istandards tagħna u l-ilħuq ta' għanijiet ta' interess komuni.

Filwaqt li tqis ir-raġunijiet kollha msemmija hawn fuq, ir-rapporteur tirrakkomanda li l-
Parlament japprova l-konklużjoni ta' dan l-SFPA u l-protokoll tiegħu, minħabba l-importanza 
tiegħu kemm għall-flotta tar-Repubblika tal-Gambja kif ukoll għal dik tal-UE li diġà topera fl-
ibħra ta' dak il-pajjiż. 


