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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, ta’ 
Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd ġdid u Protokoll ġdid li jistipulaw l-opportunitajiet tas-
sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Mawrizju
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2012)0442),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd ġdid u Protokoll ġdid li 
jistipulaw l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' 
Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Mawrizju (0000/2012),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43(2) 
u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7), tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A7-0000/2012),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni tgħaddi lill-Parlament il-konklużjonijiet u l-minuti tal-laqgħat 
tal-Kumitat Konġunt previsti fl-Artikolu 9 tal-Ftehim, kif ukoll il-programm settorjali 
pluriennali tas-sajd previst fl-Artikolu 3 tal-Protokoll u l-valutazzjonijiet annwali 
rispettivi; jistieden lill-Kummissjoni taġevola l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-
Parlament bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt; jistieden lill-Kummissjoni 
tressaq lill-Parlament u lill-Kunsill, fi ħdan l-aħħar sena li fiha kien japplika l-Protokoll il-
ġdid u qabel il-ftuħ tan-negozjati għat-tiġdid tiegħu, rapport sħiħ dwar valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tiegħu, mingħajr restrizzjonijiet bla bżonn fuq l-aċċess għal dan id-
dokument. 

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fil-kuntest tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
iżommu lill-Parlament mgħarraf immedjatament u b’kollox, fl-istadji kollha tal-proċeduri 
relatati mal-Protokoll il-ġdid u t-tiġdid tiegħu, skont l-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-
Repubblika tal-Mawrizju.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Ir-relazzjonijiet fil-qasam tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Mawrizju bdew 
fl-1989. Sal-2007, ma kien hemm l-ebda xkiel fihom, iżda fid-data ta' skadenza tal-Protokoll 
2003-2007, il-partijiet ma setgħux jilħqu ftehim dwar il-kundizzjonijiet għat-tiġdid tiegħu. 
Minn dak iż-żmien, il-flotta Ewropea kellha topera taħt skemi ta' aċċess privat. L-isforzi biex 
jintlaħaq ftehim iġġeddew fl-2010, u kienu dawk l-isforzi li wasslu għal Ftehim ta' Sħubija 
dwar is-Sajd u l-Protokoll li l-Kummissjoni nediet fit-23 ta' Frar 2012. 

Il-Kummissjoni pproponiet li l-Kunsill jikkonkludi l-Ftehim u l-Protokoll (COM (2012) 442), 
li jinkludi klawsola ta' esklussività għas-settur tas-sajd Ewropew. Fl-istess waqt ipproponiet 
Regolament tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni ta' opportunitajiet ta' sajd bejn l-Istati Membri tal-
UE. Il-konklużjoni tal-Ftehim u l-Protokoll isseħħ biss b'kunsens min-naħa tal-Parlament 
Ewropew. 

Il-Parlament Ewropew jagħti l-kunsens tiegħu lill-Ftehim u l-Protokoll il-ġodda jekk 
jipprovdu: 

1) soluzzjoni ekonomika raġonevoli meta jitqiesu l-opportunitajiet ta' sajd disponibbli 
pprovduti;

2) bażi għall-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet ta' ħut rilevanti; kif
ukoll

3) appoġġ adegwat u kundizzjonijiet suffiċjenti għas-settur tas-sajd lokali. 

Analiżi tal-Protokoll il-ġdid

L-elementi prinċipali tal-Protokoll il-ġdid huma deskritti hawn isfel:

- Kumpens finanzjarju annwali ta' EUR 660,000: a) EUR 357,500 fis-sena, ekwivalenti għal 
tunnellaġġ annwali ta’ referenza ta’ 5 500 tunnellata, u b) EUR 302,500 fis-sena, li 
jikkorrispondu għall-pakkett addizzjonali mħallas mill-Unjoni sabiex tappoġġa l-politika tas-
sajd u dik marittima tal-Mawrizju. 

- L-opportunitajiet tas-sajd: 41 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartarun u 45 bastiment tas-
sajd bil-konz tal-wiċċ se jkunu awtorizzati jistadu, b’tunnellaġġ annwali ta’ referenza ta’ 
5 500 tunnellata. Madankollu, abbażi tal-valutazzjonijiet annwali tal-istat tal-istokkijiet, dawn 
l-opportunitajiet tas-sajd jistgħu jiżdiedu jew jonqsu, u dan iwassal għal rieżami 
korrispondenti tal-kontribuzzjoni finanzjarja. L-allokazzjoni ta' dawn l-opportunitajiet tas-sajd 
bejn l-Istati Membri kkonċernati hija s-suġġett ta' proposta għal Regolament speċifiku tal-
Kunsill. 

- Avvanzi u tariffi mħallsa mill-operaturi: EUR 35 għal kull tunnellata (t) ta’ tonn maqbud fiż-
żona ta’ sajd tal-Mawrizju. 
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Fl-2010 ġie mitlub mill-Kummissjoni rapport ta' valutazzjoni ex-ante, meta bdiet tesplora jekk 
kienx hemm interess għal ftehim ġdid dwar is-sajd.  Il-valutazzjoni tal-impatt li saret ma 
identifikatx effetti negattivi ekonomiċi, soċjali jew ambjentali. Għall-kuntrarju ta' dan, 
speċifika bosta konsegwenzi pożittivi tal-ftehim ta' qabel, bħat-tisħiħ tas-setturi tas-sajd 
Ewropej u tal-Mawrizju u benefiċċji għall-popolazzjonijiet lokali. Barra minn hekk, ir-rapport 
qal li d-disponibilità ta' opportunitajiet ta' sajd fl-ilmijiet tal-Mawrizju mhux neċessarjament 
kienet se żżid il-qbid totali mill-bastimenti Ewropej fl-Oċean Indjan peress li tappoġġa 
tqassim aħjar tal-ispazju tal-isforz ta' sajd. Huwa kkonkluda li ż-żona ta' sajd tal-Mawrizju ma 
kienet turi l-ebda sensittivitajiet bijoloġiċi jew ambjentali partikolari. 

Minbarra li jipprovdi kontribut relattivament baxx lill-PDG nazzjonali, is-settur tas-sajd 
jipprovdi wkoll kontribut baxx lid-dħul mill-baġit (0,1% tad-dħul fl-2010, prinċipalment minn 
tariffi ta' aċċess imħallsa minn bastimenti barranin), u ma jipprovdix ħafna impjiegi (12,000 
impjieg, prinċipalment fis-settur tal-ipproċessar, ċifra li tirrappreżenta 2% tal-impjieg 
nazzjonali). Madankollu, is-settur tas-sajd fl-2010 rrappreżenta 15% tal-valur totali ta' 
esportazzjonijiet mill-Mawrizju.  Il-prodotti esportati jikkonsistu prinċipalment f'laned tat-
tonn taż-żejt u flettijiet ipproċessati minn materja prima importata. Sa mill-bidu tal-2000, l-
esportazzjonijiet tal-prodotti tas-sajd urew xejriet ta' żieda.

It-tunnellaġġ ta' referenza tniżżel minn 6500 għal 5500 tunnellata fis-sena, meta mqabbla mal-
ftehim li skada fl-2007. Madankollu, meta jitqiesu l-bżonnijiet fis-settur tas-sajd fil-Mawrizju, 
il-kontribuzzjonijiet finanzjarji taħt id-diversi intestaturi jogħlew b'mod sostanzjali - jitħallsu 
EUR 365,000 addizzjonali fis-sena.

Il-protokoll il-ġdid fih aktar klawżoli ddettaljati dwar is-sospensjoni u r-reviżjoni tal-kumpens 
finanzjarju u s-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-Protokoll f'ċerti ċirkostanzi, b'mod 
partikolari fil-każ ta' ksur tal-elementi essenzjali u fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem u l-
prinċipji demokratiċi kif previsti fl-Artikolu 9 tal-Ftehim ta' Cotonou (ara l-Artikoli 7 u 8 tal-
Protokoll).

Skont il-Kapitolu IX tal-Anness mal-Protokoll il-ġdid, il-bastimenti tal-Ue għandhom 
jimpjegaw ċertu numru ta' baħħara mill-Mawrizju (taħt il-Protokoll preċedenti, dan l-obbligu 
kien japplika b'mod ġenerali għal "ċittadini tal-AKP" għalkemm, skont għadd ta' sorsijiet, dan 
l-obbligu ma ġiex issodisfat).

Kummenti u konklużjonijiet tar-rapporteur

Il-Mawrizju hija nazzjon-gżira fl-Oċean Indjan li jinsab madwar 2000km 'l barra mill-kosta 
tax-Xlokk tal-kontinent Afrikan. Il-pajjiż għandu 1,313,095 abitant u jinkludi l-gżejjer ta' 
Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) u Rodrigues. Il-Mawrizju jagħmel parti mill-
Gżejjer Mascarene, li jinkludu l-gżira ġara ta' Réunion. Id-daqs tal-pajjiż huwa ta' 2040 
kilometru kwadru, b'kosta ta' 177 kilometru u żona ekonomika esklussiva ta' 1,9 miljun 
kilometru kwadru.

Il-kap tal-gvern huwa l-President, iżda huma l-Prim Ministru u l-Kabinett li għandhom il-
poter kostituzzjonali. Il-Mawrizju huwa ġeneralment meqjus bħala demokrazija sħiħa. Kull 
rekwiżit fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huma ssodisfati.

L-ekonomija hija bbażata fuq iz-zokkorm, it-turiżmu, is-settur tessili u s-servizzi finanzjarji, u 
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qed tespandi fl-ipproċessar tal-ħut, it-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjonijiet, u 
l-iżvilupp tal-ospitalità u tal-proprjetà. Il-parità tal-kapaċità tal-akkwist (PPP) huwa ta' $1,29 
biljun, u dan iqiegħdu fit-82 post dinji, b'PPP stmat għal $15,000. Il-previżjonijiet tat-tkabbir 
tiegħu għandhom jiżdiedu mir-rata attwali ta' 3,4% għal 5,5% fl-2015. Il-baġit għall-2011 
kien stmat għal $2,41 biljun, b'taxxi u dħul ieħor ta' madwar 21,7% tal-PDG u defiċit ta' 3,3%. 
Il-parti tal-popolazzjoni li tinsab taħt il-limitu tal-faqar hija biss ta' 8% (stimi tal-2006).

Skont id-dokument ta' strateġija għall-pajjiż (DSP) li laħqu ftehim dwaru l-Gvern tar-
Repubblika tal-Mawrizju u l-Kummissjoni Ewropea għall-perjodu 2008-2013, fir-rigward tal-
Programm Indikattiv Nazzjonali, l-Unjoni għandja l-pjan li tqiegħed għad-dispożizzjoni tar-
Repubblika tal-Mawriżju ammont ta' €51 miljun biex ikopri l-appoġġ makroekonomiku, il-
politiki settorjali, il-programmi u l-proġetti b'appoġġ taż-żoni fokali u mhux fokali tal-
assistenzi tal-Unjoni u ammont ta' €12.4 miljun biex ikopri ħtiġijiet mhux ippjanati, bħall-
assistenza ta' emerġenza meta dan l-appoġġ ma jkunx jista' jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-UE, 
kontribuzzjonijiet għal inizjattivi ta' taffija tad-dejn maqbula internazzjonalment u biex 
jittaffew l-effetti negattivi tal-instabilità fil-qligħ mill-esportazzjonijiet.

Iż-żona ekonomika esklussiva għandha stokk raġonevoli ta' ħut differenti, inklużi speċijiet 
pelaġiċi u demersalli. Ir-riżorsi tal-ħut sfruttati jinkludu s-sajd artiġjanali bbażat fuq il-gżira, 
is-sajd tad-demrsalli lilhinn mill-kosta tal-Plateau ta' Mascarene u l-arċipelagu ta' Chagos, u s-
sajd tat-tonn fl-Oċean Indjan tal-punent.

Il-Mawrizju bbenefika minn kontribut finanzjarju mill-UE u proprjetarji ta' bastimenti kif 
jgħid ir-rapport ta' valutazzjoni ex-ante.  

Il-Ftehim ta' Sħubija għas-Sajd il-ġdid u l-Protokoll il-ġdid se jgħinu biex tissaħħaħ il-
kapaċità tal-Mawrizju fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat, b'mod 
partikolari bit-titjib tal-infrastruttura għall-monitoraġġ u l-kontroll tal-attivitajiet ta' sajd fiż-
żona ekonomika esklussiva tal-pajjiż. Il-Ftehim tas-Sajd se jkollu impatt kbir ukoll fuq l-
istabbiltà baġitarja u politika tal-pajjiż. Għandu jiġi żgurat il-kontroll tal-użu tal-ammont li 
jikkorrispondi għall-ammont addizzjonali mħallas mill-UE għall-appoġġ tas-sajd tal-
Mawrizju u tal-politika marittima. 

Għall-UE, il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd ġdid u tal-Protokoll il-ġdid se 
tgħin biex tmantni l-kontinwità fiż-żoni koperti mill-ftehimiet fir-reġjun tal-lvant tal-Afrika u 
tikkontribwixxi għall-vijabbiltà tal-industriji Ewropej billi toffri lill-bastimenti tal-UE u l-
industriji li jiddipendu fuqhom ambjent legali stabbli u prevedibbiltà fiż-żmien medju. 

Ġie ċċarat mill-Kummissjoni li l-industrija lokali tas-sajd, minħabba l-għamla tagħha, ma 
tistadx f'ilmijiet fejn il-bastimenti tas-sajd Ewropej jitħallew jistadu (klawsola tal-15-il mil). 
Barra minn hekk, il-bastimenti tal-UE u tal-Mawrizju jistadu għal varjetajiet differenti u l-
qbid mill-bastimenti tal-UE huma ta' tali livell li ma jikkostitwixxux theddida għall-
konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli ta' stokkijiet tal-ħut rilevanti; skont il-Kumitat 
Xjentifiku tal-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan mhemmx sajd żejjed fir-reġjun.  

Il-Mawrizju għandu rekord pożittiv fir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet 
fundamentali, kif ukoll il-prinċipji demokratiċi, skont id-dijanjosi riflessa fid-DSP. Minkejja 
l-fatt li s-soċjetà ċivili ġiet ikkonsultata b'mod regolari dwar it-tfassil tal-politika nazzjonali, u 
l-partijiet interessati huma involuti fi kwistjonijiet ta' interess nazzjonali, għandu jiġi nnutat li 
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bosta organizzazzjonijiet involuti fil-qasam tas-sajd fil-Mawrizju esprimew tħassib dwar il-
mod kif saru n-negozjati li wasslu għall-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd il-ġdid u l-Protokoll 
il-ġdid. Il-preservazzjoni tar-rieda tajba u tal-kredibilità tal-UE hija essenzjali għall-bini ta' 
fiduċja u l-iżvilupp ta' relazzjoni fuq medda twila ta' żmien u ta' benefiċċju reċiproku fil-
qasam.

Il-valutazzjoni ex-ante ta' kundizzjonijiet eżistenti fis-settur tas-sajd fil-Mawrizju bl-għan li 
jiġi konkluż Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd ġdid u Protokoll ġdid, imħejjija bl-appoġġ tal-
Kummissjoni, tindika li "l-analiżi tal-impatt ma tindentifikax inċidenzi negattivi ekonomiċi, 
soċjali jew ambjentali".

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd il-ġdid u l-Protokoll il-ġdid huma bbilanċjati u 
jkopru l-interessi taż-żewġ partijiet, u għalhekk huwa rakkomandat kunsens għall-
konklużjoni min-naħa tal-PE. 

Il-Parlament se jiġi infurmat immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha bil-proċeduri 
relatati mal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd u mal-Protokoll jew mat-tiġdid tiegħu, kif 
rekwiżit fil-paragrafi 2 u 3 tal-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva.


