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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 Iżlamika tal-Mauritania u 
tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu
(COM(2021)0589 - 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' 
Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-
Mauritania u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (12208/2021),

– wara li kkunsidra l-ftehim ta' Sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u 
r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania (12446/2021),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill f'konformità mal-
Artikoli 43(2) u 218(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(C9-0419/2021),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu ta' … dwar l-abbozz ta' 
deċiżjoni1,

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

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Baġits,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A9-0148/2022),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania.

1 Testi adottati ta' dik id-data, P9_TA(0000)0000
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd (FPA) tal-2008 bejn l-Unjoni u l-Mauritania pprovda 
opportunitajiet tas-sajd sinifikanti għall-flotta tal-UE f'dawn l-aħħar snin, billi jkopri l-
ispeċijiet demersali u pelaġiċi kif ukoll it-tonn u l-ispeċijiet migratorji ħafna. Huwa l-aktar 
ftehim importanti mill-ftehimiet tal-UE dwar is-sajd imħallat ma' pajjiżi terzi, mibni fuq storja 
twila ta' ftehimiet dwar is-sajd bejn iż-żewġ naħat li jmorru lura għall-1987. Skont il-Protokoll 
għall-Ftehim tal-2008, fis-seħħ sa qabel l-aħħar tal-2021, numru massimu ta' 58 bastiment 
mill-Ġermanja, l-Italja, il-Litwanja, il-Latvja, il-Polonja, Spanja, il-Portugall, in-Netherlands, 
ir-Renju Unit, l-Irlanda u Franza tħallew jistadu fl-ilmijiet tal-Mauritania. 

L-FPA mal-Mauritania huwa parti minn network ta' ftehimiet bilaterali li l-UE stabbiliet fil-
Majjistral tal-Afrika, b'mod partikolari mal-Marokk, is-Senegal, il-Gambja, il-Guinea-Bissau, 
il-Liberja u mal-Kosta tal-Avorju.

Fl-2018-2019 il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni ex ante dwar il-possibbiltà li l-Protokoll 
jiġġedded, liema evalwazzjoni kkonkludiet li s-settur tas-sajd tal-UE kien interessat sew fis-
sajd fil-Mauritania u t-tiġdid tal-protokoll kien se jgħin biex jissaħħu l-monitoraġġ, il-kontroll 
u s-sorveljanza u kellu jikkontribwixxi għal governanza mtejba tas-sajd fir-reġjun. 

Negozjati għal FPA Ġdid u Estensjoni tal-Protokoll Preċedenti fl-2019-20

F'Lulju 2019, il-Kunsill adotta mandat ta' awtorizzazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tiftaħ negozjati għat-tfassil ta' FPA u Protokoll ġdid bejn l-UE u l-Mauritania. Fl-istess ħin, il-
mandat ippermetta lill-Kummissjoni tinnegozja estensjoni limitata ta' sena tal-Protokoll għall-
Ftehim li stabbilixxa l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja, peress li dan 
kellu jiskadi f'Novembru 2019. Effettivament, l-aktar minħabba t-tifqigħa tal-COVID-19 li 
bdiet fil-bidu tal-2020, in-negozjati tawlu aktar milli kien mistenni, u l-UE u l-Mauritania fl-
aħħar laħqu ftehim f'Lulju 2021. Il-Protokoll għalhekk ġie estiż darbtejn għal perjodi ta' sena 
u skada dan l-aħħar, fil-15 ta' Novembru 2021. 

Il-PE ta l-approvazzjoni tiegħu għal dawn iż-żewġ estensjonijiet ta' sena, 
f'rakkomandazzjonijiet imħejjija mis-Sa Aguilera (A9-0088/2020) u mis-Sa Schreijer-Pierik 
(A9-0244/2020), li ġew adottati mill-plenarja fit-13 ta' Mejju 2020 u fil-15 ta' Diċembru 2020 
rispettivament. Il-PE qabel ma' dawn l-estensjonijiet sabiex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-
attivitajiet tas-sajd għall-flotta tal-UE, filwaqt li ħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffinalizza n-
negozjati għal Ftehim u Protokoll ġodda, bil-għan li tiġi evitata l-ħtieġa għal aktar 
estensjonijiet.

Il-Ftehim il-Ġdid u l-Protokoll miftiehma f'Lulju 2021

Il-Ftehim il-ġdid huwa validu għal sitt snin; huwa jista' jiġi estiż b'mod taċitu għal perjodi 
oħra ta' sitt snin. Huwa daħal fis-seħħ b'mod proviżorju fis-16 ta' Novembru 2021 (l-
Artikolu 20 jippermetti d-dħul fis-seħħ proviżorju tiegħu).

Il-Protokoll il-ġdid għall-Ftehim, li huwa validu għal ħames snin, iżomm l-istess 



RR\1256306MT.docx 7/21 PE704.886v02-00

MT

kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE, jiġifieri EUR 57,5 miljun fis-sena għall-ewwel sentejn.

Huwa jiffissa l-kontribuzzjoni tal-UE għall-appoġġ settorjali għal EUR 16,5 miljun għad-
durata tal-Protokoll (EUR 3,3 miljun fis-sena), ftit inqas mill-EUR 4,13-il miljun fis-sena 
skont il-Protokoll preċedenti.

Il-Protokoll il-ġdid jipprovdi opportunitajiet tas-sajd fil-kategoriji li ġejjin, li fil-biċċa l-kbira 
tagħhom ma nbidlux mill-Protokoll preċedenti:

Kategoriji Qabda totali permissibbli u 
tunnellaġġ ta' referenza 

1 Bastimenti tas-sajd li jistadu għall-krustaċji ħlief għall-
awwista u l-granċ

5 000 tunnellata

2 Bastimenti tat-tkarkir (mingħajr friża) u bastimenti tas-
sajd bil-konz tal-qiegħ għall-merluzz iswed 

6 000 tunnellata

2a Bastimenti tat-tkarkir (mgħammra bi friża) li jistadu l-
merluzz iswed 

merluzz iswed: 3 500 tunnellata
klamari: 1 450 tunnellata 

siċċ: 600 tunnellata

3 Bastimenti tas-sajd għal speċijiet demersali ħlief il-
merluzz iswed u b'irkaptu mingħajr xbieki tat-tkarkir 

3 000 tunnellata

4 Bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun 14 000 tunnellata 

5 Bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-bastun u x-xlief u 
bastimenti tas-sajd bil-konz 

7 000 tunnellata

6 Bastimenti tat-tkarkir mgħammra bi friża użati għas-
sajd għall-ħut pelaġiku 

225 000 tunnellata*

7 Bastimenti tas-sajd mingħajr friża għall-ħut pelaġiku 15 000 tunnellata**

8 Ċefalopodi [pm] tunnellati

* Jista' jinqabeż b'massimu ta' 10 % mingħajr effett fuq il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE 
għall-aċċess

** imnaqqsa mill-volum tal-kategorija 6 jekk jintużaw
 
Abbażi tal-opinjonijiet xjentifiċi disponibbli, iż-żewġ partijiet jistgħu jiftiehmu fil-Kumitat 
Konġunt dwar l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tat-tkarkir mgħammra 
bi friża li jintużaw għas-sajd għall-ispeċijiet tal-ħut demersali li għalihom jkun ġie identifikat 
eċċess.

Id-differenzi żgħar mill-Protokoll preċedenti jikkonċernaw il-kategorija 4 (preċedentement 
12 500 tunnellata f'tunnellaġġ ta' referenza) u l-kategorija 5 (preċedentement 7 500 
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tunnellata). S'issa l-akbar kategorija f'termini ta' qabdiet għadha dik għall-bastimenti tat-
tkarkir mgħammra bi friża għas-sajd għall-ħut pelaġiku; din il-kategorija kienet sotto-
utilizzata b'mod sinifikanti f'dawn l-aħħar snin.

Il-Protokoll il-ġdid jispeċifika (fl-Artikolu 7) li ż-żewġ naħat jistgħu jinnegozjaw mill-ġdid il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE u l-opportunitajiet tas-sajd korrispondenti tagħha mit-tielet 
sena tal-applikazzjoni tiegħu 'l quddiem.

Ta' min isemmi wkoll li l-Protokoll jimmodifika u jkabbar iż-żona tas-sajd għall-ħut pelaġiku 
żgħir, iżda jagħmel din il-bidla bil-kundizzjoni li l-Mauritania tipproponi pjan ta' ġestjoni għal 
dawn l-istokkijiet. Il-Protokoll jorbot ukoll il-ħlas ta' EUR 7,5 miljun tal-kontribuzzjoni tal-
UE mal-adozzjoni tal-pjan ta' ġestjoni l-ġdid għall-ħut pelaġiku żgħir.

Bidla oħra hija li t-tariffi mħallsa mis-sidien tal-bastimenti fil-kategorija 6 huma stabbiliti 
b'kunsiderazzjoni tal-valur tas-suq ta' kull speċi pelaġika żgħira maqbuda. 

Il-Ftehim il-ġdid u l-Protokoll jinkludu dispożizzjonijiet li jobbligaw lill-Mauritania 
tippubblika l-ftehimiet kollha ma' flotot barranin. Il-Ftehim (fl-Artikolu 3) jistipula wkoll li l-
flotta tal-UE trid tgawdi l-istess kundizzjonijiet ta' aċċess għar-riżorsi u kundizzjonijiet tekniċi 
għas-sajd bħall-flotot l-oħra kollha. L-Anness 3 tal-Protokoll jistabbilixxi f'aktar dettall ir-
rekwiżiti ta' trasparenza tal-Mauritania.

Il-Protokoll jippermetti lill-bastimenti tal-UE jħottu l-art il-qabdiet tagħhom barra mill-
portijiet tal-Mauritania f'ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal meta l-fruntiera fuq l-art tiġi 
mblukkata. Fl-aħħar snin, il-flotta tal-UE talbet l-awtorizzazzjoni biex tapplika dawn l-
eċċezzjonijiet peress li ġarrbet telf minħabba mblukkar temporanju fil-fruntiera mal-Marokk. 
Il-Protokoll jippermetti lill-bastimenti tal-UE jipproduċu żejt tal-ħuta, filwaqt li jissodisfaw 
talba oħra tas-settur, b'mod partikolari ta' bastimenti mill-Gżejjer Kanarji.

Il-Ftehim il-ġdid jistabbilixxi korp ta' koordinazzjoni ("cellule de coordination") ġdid għall-
appoġġ settorjali, u jippermetti li l-finanzjament tal-appoġġ settorjali jiġi dirett lejn it-titjib 
tal-kapaċitajiet amministrattivi min-naħa tal-Mauritania. L-appoġġ settorjali huwa maqsum fi 
tmien oqsma ta' intervent: 

 il-preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar u tal-kosta; 
 it-tisħiħ tal-attivitajiet ta' kontroll u sorveljanza;
 it-tisħiħ tar-riċerka xjentifika;
 it-tisħiħ tas-sistema ta' informazzjoni tas-settur;
 l-iġjene u l-kwalità tal-prodotti tas-sajd;
 l-infrastrutturi għall-promozzjoni tal-konsum mill-bniedem ta' prodotti tas-sajd; 
 l-appoġġ għas-sajd artiġjanali u l-komunitajiet tal-kosta;
 l-appoġġ tekniku.

Il-Pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-rapporteur tqis li dan il-ftehim mal-Mauritania huwa l-aktar wieħed importanti mill-
ftehimiet tas-sajd attwali tal-UE ma' pajjiżi terzi. L-ewwel ftehim ġie ffirmat aktar minn 
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30 sena ilu u bħalissa jipprovdi opportunitajiet tas-sajd għal bastimenti minn għaxar Stati 
Membri li jistadu għall-ispeċijiet ta' ħut demersali u pelaġiċi.

Ir-rapporteur tilqa' l-fatt li l-appoġġ settorjali skont il-Protokoll il-ġdid huwa mmirat lejn 
tmien oqsma ta' intervent u jinkludi, fost affarijiet oħra, l-appoġġ għas-sajd artiġjanali u l-
komunitajiet tal-kosta, it-tisħiħ tar-riċerka xjentifika, it-tisħiħ tal-attivitajiet ta' kontroll u 
sorveljanza u l-appoġġ tekniku lill-awtoritajiet tal-Mauritania. Hija tilqa' wkoll il-ħidma li se 
titwettaq fil-Kumitat Konġunt, li, fost attivitajiet oħra, se japprova programm pluriennali 
għall-użu tal-appoġġ settorjali. L-awtoritajiet tal-Mauritania huma obbligati jippreżentaw 
rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-appoġġ ippjanat.

Barra minn hekk, ir-rapporteur tfaħħar il-progress li sar bl-integrazzjoni tal-klawżola ta' 
trasparenza fil-Protokoll attwali li tobbliga lill-Mauritania tippubblika kwalunkwe ftehim li 
jippermetti l-aċċess ta' bastimenti barranin għall-ilmijiet territorjali tagħha. Ir-rapporteur 
temmen li dan il-mudell għandu jiġi segwit fil-ftehimiet kollha konklużi mill-Unjoni ma' 
pajjiżi terzi u tistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tkompli bil-progress fit-trasparenza 
fin-negozjati kollha bilaterali tal-UE dwar is-sajd.

Peress li l-flotta tal-UE għandha tibbenefika mill-istess kundizzjonijiet tekniċi għas-sajd u l-
aċċess għar-riżorsi bħall-flotot l-oħra kollha, ir-rapporteur tappella lill-Mauritania tippubblika 
l-ftehimiet kollha li jippermettu l-bastimenti barranin jidħlu fiż-żona tas-sajd tagħha u ssaħħaħ 
l-iskambju ta' informazzjoni.

Hija tqis li huwa pożittiv li l-Protokoll il-ġdid jippermetti lill-bastimenti tal-UE jħottu l-qabda 
tagħhom barra mill-portijiet tal-Mauritania f'ċirkostanzi eċċezzjonali, talba li ilha ssir mill-
bastimenti tas-sajd tal-UE li huma attivi fil-Mauritania. Dan għandu jippermetti lill-bastimenti 
tal-UE jorganizzaw xogħolhom aħjar f'każ ta' ċirkostanzi simili.

L-istokkijiet kondiviżi ta' ħut pelaġiku żgħir huma wieħed mill-preokkupazzjonijiet fir-reġjun 
u r-rapporteur tilqa' l-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Protokoll preċedenti li titlob l-
istabbiliment ta' qafas ta' ġestjoni reġjonali għal dan is-sajd.

Hija tħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffaċilita l-parteċipazzjoni u l-iskambju bejn l-esperti u x-
xjenzati fil-qafas ta' dan il-Ftehim u fil-ħidma kollha assoċjata mal-implimentazzjoni tiegħu.

Ir-rapporteur tissottolinja l-impenn li jiġu implimentati l-prinċipji tal-ILO, li jiggarantixxu d-
drittijiet tas-sajjieda kollha fuq il-bastimenti tal-UE sabiex tiġi eliminata d-diskriminazzjoni 
fl-impjieg u fix-xogħol; l-implimentazzjoni ta' tali standards għandha tiġi monitorjata. Hija 
tqis l-appoġġ settorjali bħala element importanti biex jiġi żviluppat is-settur tas-sajd tal-
Mauritania u jiġu pprovduti impjiegi fil-komunitajiet tal-kosta.

Hija tilqa' l-impjieg ta' sajjieda mill-Mauritania kkwalifikati fuq bastimenti tal-UE b'kuntratti 
li jikkonformaw mal-istandards tal-ILO u li jinkludu kopertura soċjali. Ir-rapporteur titlob li 
jitwettaq sforz akbar biex jiġu impjegati trainees sabiex jiżdied in-numru ta' persuni 
kwalifikati fi ħdan il-programm settorjali.

Hija titlob għal aktar proġetti ta' appoġġ settorjali biex jgħinu lin-nisa fis-settur tas-sajd tal-
Mauritania, b'mod partikolari dawk involuti fl-ipproċessar. Hija titlob ir-rikonoxximent tal-
importanza ta' tali proġetti għas-sigurtà tal-ikel lokali u tħeġġeġ biex in-nisa jiġu mistiedna 
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jipparteċipaw fis-sessjonijiet ta' ħidma għall-preżentazzjoni u l-ipprogrammar ta' azzjonijiet 
ta' appoġġ.

Fl-aħħar nett, hija tisħaq li waħda mill-problemi ġenerali tal-appoġġ settorjali fl-SFPAs tal-
UE hija n-nuqqas ta' viżibbiltà. Hija għalhekk titlob sforzi akbar biex jiġu garantiti l-viżibbiltà 
u l-pubbliċità tal-attivitajiet kollha marbuta mal-implimentazzjoni tal-Protokoll, li jippermettu 
l-viżibbiltà totali tal-benefiċċji tiegħu.
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19.4.2022

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP

għall-Kumitat għas-Sajd

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 Iżlamika tal-Mauritania u tal-Protokoll ta' 
Implimentazzjoni tiegħu
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Rosa Estaràs Ferragut

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd (FPA) bejn ir-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania u l-
Komunità Ewropea ġie ffirmat fit-8 ta' Awwissu 2008 għal perjodu ta' sitt snin u jiġġedded 
b'mod taċitu. L-aħħar Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, għal perjodu ta' erba' snin, skada 
f'Novembru 2019 u ġie estiż darbtejn, għal perjodu ta' sena kull darba. Bil-ħsieb li jitħassar u 
jiġi sostitwit l-FPA tal-2008, il-Kummissjoni Ewropea wettqet negozjati mal-Gvern tar-
Repubblika Iżlamika tal-Mauritania. 

Fi tmiem dawn in-negozjati, f'Lulju 2021 ġie inizjalat il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd 
Sostenibbli (SFPA) bejn l-UE u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania u daħal provviżorjament 
fis-seħħ f'Novembru 2021. L-SFPA pprovda qafas aġġornat għall-kooperazzjoni, jiġifieri li jqis 
il-prijoritajiet tal-Politika Komuni tas-Sajd riformata u d-dimensjoni esterna tagħha. L-għan 
tiegħu huwa li jippromwovi sajd responsabbli fuq il-bażi tal-prinċipji tal-isfruttament 
sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u tal-ekosistemi tal-baħar. Id-durata tiegħu hija 6 snin, u 
jiġġedded b'mod taċitu.  

Il-Protokoll ta' Implimentazzjoni l-ġdid għandu durata ta' ħames snin, u fih klawżola li 
tipprevedi reviżjoni matul it-tieni sena ta' applikazzjoni tiegħu Jagħti aċċess għall-ilmijiet tal-
Mauritania lill-bastimenti Ewropej biex jistadu għall-krustaċji, għall-ħut tal-qiegħ, għat-tonn u 
għall-ħut pelaġiku żgħir, għal total ta', bejn wieħed u ieħor, 290 000 tunnellata fis-sena. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE lill-Mauritania għall-aċċess għar-riżorsi tas-sajd tal-
Mauritania tammonta għal EUR 57,5 miljun fis-sena. Barra minn hekk, l-UE se talloka, bħala 
appoġġ settorjali, EUR 16,5-il miljun għal kemm idum il-protokoll.  Il-Protokoll jipprevedi l-
possibbiltà ta' reviżjoni ta' dawn l-ammonti qabel tmiem it-tieni sena ta' applikazzjoni bil-għan 
li l-opportunitajiet tas-sajd jiġu allinjati mal-attivitajiet tas-sajd reali tal-flotot Ewropej fl-
ilmijiet tal-Mauritania. 

Is-sajd huwa settur importanti tal-ekonomija tal-Mauritania. Jikkontribwixxi b'mod attiv għall-
iżvilupp nazzjonali u jirrappreżenta perċentwal imdaqqas tal-esportazzjonijiet tal-pajjiż.  Is-
settur tas-sajd jiżvolġi wkoll rwol importanti f'termini ta' impjieg fost iż-żgħażagħ u ta' sigurtà 
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tal-ikel.  Għall-popolazzjoni tal-Mauritania u tal-Afrika tal-Punent, il-ħut joffri sors rħis ta' 
proteini, vitamini u mikronutrijenti essenzjali. Madankollu, l-isfruttament eċċessiv tar-riżorsi 
tas-sajd tal-Mauritania qiegħed iħalli impatt soċjoekonomiku u ambjentali gravi, idaħħal lill-
komunitajiet lokali f'insigurtà u jtellifhom il-mezzi ta' sussistenza. 

Il-Park Nazzjonali ta' Banc d'Arguin (PNBA), fil-Mauritania, huwa l-akbar żona marina 
protetta fl-Afrikan tal-Punent. Il-park nazzjonali għandu bijodiversità rikka u jestendi fuq terz 
tal-kosta tal-Mauritania. Matul dawn l-aħħar għoxrin sena, is-sajd kummerċjali żied il-
pressjonijiet fuq ir-riżorsi tal-baħar tal-PNBA u kkomprometta s-sostenibbitlà tas-sajd fir-
reġjun. 

Il-Protokoll il-ġdid jimmira li jimminimizza l-impatt tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u 
għandu l-għan li jirrispetta u jappoġġa lis-sajd fuq skala żgħira u lill-komunitajiet kostali. Il-
Protokoll joffri miżuri ta' kontroll u ta' sorveljanza biex tiġi monitorjata l-qagħda tar-riżorsi tas-
sajd bil-għan li jiġi żgurat li l-attivitajiet tas-sajd jibqgħu f'livelli sostenibbli.  F'dan il-kuntest, 
l-appoġġ settorjali offrut għandu, fost oħrajn, jikkontribwixxi biex isir progress fl-impenn min-
naħa tal-Mauritania favur il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi, il-protezzjoni taż-żoni marini u 
kostali u t-trasparenza tal-attivitajiet tas-sajd.

Bħala risposta għat-tħassib espress preċedentement dwar in-nuqqas ta' trasparenza u 
governanza, il-ftehim ta' sħubija attwali jipprevedi Kumitat Xjentifiku Konġunt, magħmul minn 
rappreżentanti tal-Mauritania u tal-UE. Tali Kumitat se jiġbor u janalizza d-data dwar l-
istokkijiet tal-ħut, jeżamina l-kwistjonijiet xjentifiċi relatati mal-implimentazzjoni tal-Protokoll 
u jimmonitorja l-attivitajiet tal-flotot nazzjonali u tal-flotot barranin. Kemm dan il-Kumitat kif 
ukoll il-mekkaniżmi ta' kontroll u sorveljanza offruti jeżemplifikaw l-objettiv tal-UE li tiżgura 
sfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd min-naħa ta' bastimenti tal-UE.

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-Protokoll għandu l-potenzjal li jippromwovi l-isfruttament 
responsabbli u sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u l-iżvilupp ta' politika nazzjonali dwar is-sajd fir-
Repubblika Iżlamika tal-Mauritania u huwa fl-interessi taż-żewġ Partijiet. Għal din ir-raġuni, 
ir-rapporteur tipproponi li l-Protokoll jiġi approvat.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni 
tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika 
Iżlamika tal-Mauritania u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS

għall-Kumitat għas-Sajd

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-
applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania kif ukoll tal-Protokoll tal-Implimentazzjoni 
tiegħu 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Rapporteur għal opinjoni: Eider Gardiazabal Rubial 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd attwali bejn ir-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania u l-
Komunità Ewropea (minn hawn 'il quddiem il-"Ftehim ta' Sħubija") ġie ffirmat u daħal fis-seħħ 
b'mod provviżorju fit-8 ta' Awwissu 2008 għal perjodu ta' sitt snin. Il-Ftehim jiġġedded b'mod 
taċitu u għalhekk għadu fis-seħħ L-aħħar protokoll ta' implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija 
dwar is-Sajd, għal perjodu inizjali ta' erba' snin (2015-2019), ġie estiż darbtejn, minħabba d-
diffikultajiet għan-negozjati fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19, għal perjodu ta' sena kull 
darba. Skada fil-15 ta' Novembru 20211.

Fit-28 ta' Lulju 2021 in-negozjaturi inizjalaw Ftehim ta' Sħubija ġdid u Protokoll ġdid. Il-
Ftehim il-ġdid ikopri perjodu ta' sitt snin mid-data tal-applikazzjoni provviżorja stabbilita fl-
Artikolu 20 tiegħu, jiġifieri d-data tal-iffirmar tiegħu miż-żewġ partijiet. Jista' jiġġedded bi 
ftehim taċitu. 

Il-Protokoll ta' Implimentazzjoni l-ġdid ikopri perjodu ta' ħames snin mid-data tal-applikazzjoni 
provviżorja stabbilita fl-Artikolu 19 tiegħu, jiġifieri d-data tal-iffirmar tiegħu miż-żewġ 
partijiet. Dan jipprevedi klawżola ta' reviżjoni matul it-tieni sena ta' applikazzjoni tiegħu bil-
ħsieb ta' aġġustament possibbli tal-opportunitajiet tas-sajd u ta' kumpens finanzjarju.

L-objettiv ewlieni tal-Ftehim il-ġdid huwa li jipprovdi qafas aġġornat, jiġifieri li jqis il-prijoritajiet 
tal-Politika Komuni tas-Sajd riformata u d-dimensjoni esterna tagħha, bil-ħsieb li titkompla u 
tissaħħaħ is-sħubija strateġika fil-qasam tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika 
tal-Mauritania. 

L-objettiv tal-Protokoll huwa li jagħti opportunitajiet ta' sajd lill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea fiż-
żona tas-sajd tal-Mauritania, skont l-aqwa opinjonijiet xjentifiċi disponibbli u r-riżoluzzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-
Atlantiku (ICCAT) u tal-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF), fil-limiti 

1 ĠU L 404, 2.12.2020, p. 1.  
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tar-riżerva disponibbli. Il-Protokoll il-ġdid jipprevedi, matul l-ewwel sentejn tal-applikazzjoni 
tiegħu, l-istess opportunitajiet tas-sajd offruti mill-Protokoll attwali2, ħlief għat-tunnellaġġ ta' 
referenza għaż-żewġ kategoriji tat-tonn li għalihom sar aġġustament marġinali.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali mill-Unjoni Ewropea hija EUR 57 500 000 għall-2021 u 
EUR 61 625 000 għall-perjodu 2022-2025, fuq il-bażi ta':

(a) ammont annwali għall-aċċess tal-kategoriji previsti fil-Protokoll għar-riżorsi tas-sajd 
ta' EUR 57 500 000 għall-ewwel sentejn; 

(b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tal-Mauritania li jammonta għal 
EUR 4 125 000 fis-sena mill-2022 sal-2025. Dan l-appoġġ jikkorrispondi għall-
objettivi tal-politika nazzjonali tal-Mauritania b'rabta mal-ġestjoni sostenibbli tar-
riżorsi tas-sajd kontinentali u marittimi għall-perjodu kollu tal-Protokoll. 

L-ammont fil-punt (a) se jiġi rivedut qabel it-tielet sena ta' applikazzjoni tal-Protokoll bil-għan li l-
opportunitajiet tas-sajd jiġu allinjati mal-attivitajiet tas-sajd reali tal-flotot Ewropej fl-ilmijiet tal-
Mauritania. 

L-ammont annwali għall-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament jiġi stabbilit matul il-
proċedura baġitarja annwali, inkluż għal-linja ta' riżerva għall-protokolli li jkunu għadhom ma 
daħlux fis-seħħ fil-bidu tas-sena3.

Jekk, b'segwitu għal reviżjoni tal-Protokoll, ikunu neċessarji approprjazzjonijiet addizzjonali li 
jikkostitwixxu devjazzjoni mill-programmazzjoni finanzjarja, il-Kumitat BUDG ikun jistenna 
li jkun involut permezz ta' talba għal trasferiment jew miżuri rilevanti oħra4.

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-
Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd 
Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania kif ukoll tal-
Protokoll tal-Implimentazzjoni tiegħu.

2 ĠU L 315, 01.12.2015, p. 3.
3 F'konformità mal-punt 20 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni f'materji baġitarj (ĠU L 433I, 
22.12.2020)
4 F'konformità mal-punt 20 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni f'materji baġitarj (ĠU L 433I, 
22.12.2020)
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