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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-
Repubblika tal-Guinea-Bissau (2019-2024)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (8928/2019),

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-
Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (8894/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(2), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) u l-Artikolu 218(7) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0011/2019), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu ta' ... 1 l-abbozz ta' deċiżjoni,

– 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 (A9-0000/2019),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni 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-Guinea-Bissau.

1 Testi adottati, P9_TA(0000)0000.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA
Ir-Repubblika tal-Guinea-Bissau

Il-Guinea-Bissau għandu 1.8 miljun abitant minn 11-il grupp etniku. Nofs il-popolazzjoni 
tgħix f'żoni urbani. Din iċ-ċifra hija mistennija tiżdied. Bejn wieħed u ieħor, 60 % tal-
popolazzjoni tinsab taħt l-età ta' 25 sena. Il-pajjiż għandu kemm rata għolja ta' fertilità kif 
ukoll rata għolja ta' mwiet fost it-tfal (54,8 mewta għal kull elf twelid). Aktar minn 40 % tal-
popolazzjoni hija illitterata. Il-pajjiż huwa kklassifikat fil-178 post minn 188 fl-Indiċi tal-
Iżvilupp tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP, 2015).

Ir-riżorsi naturali domestiċi dejjem kienu l-pilastru tal-ekonomija tal-Guinea-Bissau. Il-
kontribut tal-agrikoltura għall-PDG nazzjonali u għall-esportazzjonijiet huwa ta' 56 % u 90 % 
rispettivament, u l-agrikoltura hija bbażata fuq għalla waħda – il-ġewż tal-anakardju. Waħda 
mill-isfidi ewlenin li qed jiffaċċja l-pajjiż hija d-diversifikazzjoni tal-produzzjoni.

Minkejja l-abbundanza relattiva ta' riżorsi tas-sajd fiż-Żona Ekonomika Esklussiva tiegħu, is-
settur tas-sajd jikkontribwixxi relattivament ftit għall-ġid tal-Guinea-Bissau, u jammonta biss 
għal 3,5 % tal-PDG.

Fl-2008, kważi terz tad-dħul pubbliku ġie minn donaturi internazzjonali, b'terz ta' dan l-
ammont li jiġi mill-UE. Il-finanzjament ipprovdut permezz tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd 
(SFPA, fil-verżjoni l-aktar reċenti tiegħu) bejn l-UE u l-Guinea-Bissau, bħala kumpens għall-
aċċess għar-riżorsi, jagħti kontribut sinifikanti għall-finanzi pubbliċi nazzjonali tal-pajjiż.

L-istruttura ta' dħul pubbliku x'aktarx issir aktar fraġli meta jaslu fi tmiemhom il-preferenzi 
tariffarji mogħtija b'mod unilaterali u meta jidħlu fis-seħħ l-hekk imsejħa Ftehimiet ta' 
Sħubija Ekonomika, li jirrappreżentaw, minbarra restrizzjonijiet oħrajn fuq l-iżvilupp tal-
pajjiż, nuqqas potenzjali ta' dħul.

Il-pjattaforma kontinentali vasta tal-Guinea-Bissau, alimentata mix-xmajjar, u l-upwelling 
staġunali tal-kurrenti oċeaniċi jikkontribwixxu fl-iżgurar tal-istokkijiet rikki kemm tal-
ispeċijiet kostali kif ukoll dawk oċeaniċi.

L-istokkijiet prinċipali b'valur kummerċjali jinkludu speċijiet ta' ħut demersali, ħut pelaġiku 
żgħir, ħut pelaġiku kbir li jpassi, krustaċji (gambli, inklużi dawk tal-baħar miftuħ) u 
ċefalopodi (klamari u qarnit).

Is-sajd artiġjanali, inkluż is-sajd ta' sussistenza, jipprovdi għajxien għal diversi eluf ta' sajjieda 
u l-familji tagħhom, li wħud minnhom huma minn pajjiżi ġirien (in-numri jvarjaw skont stimi 
differenti). Mill-kważi 1 500 bastiment irreġistrati fl-2009, tliet kwarti minnhom kienu tip ta' 
kenuri (magħmula minn zokkijiet tas-siġar).

Il-kummerċ ta' prodotti tas-sajd mal-UE xxekkel milli jsir minħabba n-nuqqas ta' kapaċità tal-
pajjiż li jikkonforma mal-istandards tas-saħħa tal-UE, minkejja l-aħjar sforzi tiegħu. Wieħed 
jittama li t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-Guinea-Bissau f'dan il-qasam, grazzi għall-ħolqien u – 
wara proċess twil – l-akkreditazzjoni ta' laboratorju ta' kontroll u analiżi tal-kwalità 
(f'Lulju 2014), jista' jgħin biex tinbidel is-sitwazzjoni. 

Il-Ftehim tas-Sajd UE-Guinea-Bissau.
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L-ewwel ftehim tas-sajd, konkluż bejn ir-Repubblika tal-Guinea-Bissau u l-Komunità 
Ewropea, jmur lura għall-1980. Minn dak iż-żmien 'l hawn, flotot mill-Istati Membri tal-
KEE/UE kellhom aċċess għal opportunitajiet ta' sajd fl-ibħra tal-Guinea-Bissau. Fl-2007, iż-
żewġ partijiet iffirmaw il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd. Minn dak iż-żmien, il-protokolli 
suċċessivi li jimplimentaw il-Ftehim ġew imġedda u/jew innegozjati b'mod taċitu. Il-Ftehim 
ġie sospiż fuq inizjattiva tal-UE bejn April 2012 u Ottubru 2014 wara kolp ta' stat militari. 
Aktar reċentement, taħditiet dwar il-Protokoll enfasizzaw il-ħtieġa għal rieżami tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji pprovduti bi skambju għal opportunitajiet tas-sajd għal flotot tal-
UE skont il-Protokoll.

Il-Protokoll kurrenti dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-
Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (2019-2024) ġie provviżorjament 
applikat mid-data tal-iffirmar, jiġifieri il-15 ta' Novembru 2018. Dan il-ftehim tas-sajd 
jippermetti lill-bastimenti minn għadd ta' Stati Membri tal-UE li jistadu fl-ilmijiet tal-Guinea-
Bissau. 

Il-Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd fil-kategoriji li ġejjin: il-bastimenti tat-tkarkir 
għall-gambli mgħammra bi friża; il-bastimenti tat-tkarkir għall-ħut u għaċ-ċefalopodi 
mgħammra bi friża; il-bastimenti tat-tkarkir għall-ħut pelaġiku ż-żgħir; il-bastimenti tas-sajd 
għat-tonn u dawk bil-konz mgħammra bi friża; bastimenti tat-tonn bil-bastun u x-xlief. Fil-
każ tal-ewwel tliet kategoriji, l-opportunitajiet tas-sajd jingħataw f'termini tal-isforz tas-sajd 
(f'tunnellati grossi rreġistrati) għall-ewwel sentejn u f'termini tal-limiti tal-qbid (f'qabdiet 
totali permissibbli) għall-aħħar tliet snin. 

Il-Ftehim huwa għal diversi speċijiet u jkopri t-tonn, iċ-ċefalopodi, il-gambli u l-ispeċijiet 
demersali. Il-Ftehim huwa parti minn netwerk ta' ftehimiet dwar it-tonn fl-Afrika tal-Punent u 
huwa wieħed minn tliet ftehimiet biss għal diversi speċijiet fir-reġjun (l-oħrajn huma mal-
Marokk u mal-Mawritanja).

L-opportunitajiet tas-sajd previsti fil-Ftehim huma bbażati fuq l-aqwa parir xjentifiku 
disponibbli u fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT). 

Il-kontribuzzjoni tal-UE tinkludi pagamenti mis-sidien tal-bastimenti u kontribuzzjoni 
finanzjarja pubblika. Il-kontribuzzjoni finanzjarja pubblika annwali tal-UE hija ta' 
EUR 15 600 000, u tinkludi:

(a) ammont għal aċċess għar-riżorsi tas-sajd għall-kategoriji previsti fil-Protokoll, 
stabbilit għal EUR 11 600 000 fis-sena, għad-durata sħiħa tal-Protokoll; 

(b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd u tal-ekonomija blu tal-Guinea-
Bissau, li jammonta għal EUR 4 000 000 fis-sena, għad-durata sħiħa tal-Protokoll.

Ir-rapporteur jittama li l-protokoll il-ġdid jippermetti lill-UE u lill-Guinea-Bissau jaħdmu 
aktar mill-qrib sabiex jippromwovu l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tal-
Guinea-Bissau u jappoġġjaw l-isforzi tal-pajjiż sabiex jiżviluppa settur tas-sajd nazzjonali u 
taż-żoni relatati. 

Il-Protokoll preċedenti rreġistra biss riżultati medji. Għal kull euro investit skont il-Ftehim, 
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ġew iġġenerati EUR 2,02 ta' valur miżjud totali: 42 % għall-EU, 38 % għall-pajjiżi AKP u 
20 % għall-Guinea-Bissau. L-awtoritajiet Guineani-Bissau huma għalhekk iġġustifikati li 
jistennew li tiżdied il-kapaċità tagħhom li jipprofittaw mill-valur miżjud iġġenerat mill-
Ftehim.

Madankollu, minkejja l-fatt li l-UE ilu jkollha ftehimiet tas-sajd mal-Guinea-Bissau sa mill-
bidu tas-snin tmenin, il-komponent tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ta' dawn il-ftehimiet (l-
appoġġ settorjali) jidher b'mod ċar li ma tax ħafna riżultati. Fil-fatt, is-settur tas-sajd lokali u 
l-attivitajiet relatati ma raw l-ebda żvilupp sinifikanti.

Minħabba n-nuqqas ta' infrastruttura, il-qabdiet mill-bastimenti tal-UE ma jiġux żbarkati u 
mhumiex ipproċessati jew ikkummerċjalizzati fil-Guinea-Bissau – Dakar, fis-Senegal, huwa 
l-port ta' preferenza.

Investiment riċenti, li sar mill-Bank Afrikan tal-Iżvilupp u minn investituri oħra (eż. iċ-Ċina), 
f'infrastruttura kif ukoll f'port tas-sajd għal sajd artiġjanali (ħatt u pproċessar) f'Alto Bandim, 
jirrappreżenta opportunità għall-pajjiż, iżda mhuwiex biżżejjed biex jissodisfa l-ħtiġijiet. L-
iżvilupp tal-infrastruttura għall-ħatt l-art, il-ħżin u l-ipproċessar tal-ħut għall-użu minn flotot 
industrijali li joperaw fl-ilmijiet tal-Guinea-Bissau jkun ta' importanza partikolari, mhux biss 
għal skopijiet operattivi, iżda wkoll għall-iżvilupp tas-settur tas-sajd tal-pajjiż, u jippermetti l-
ħolqien ta' swieq, strutturi ta' distribuzzjoni u kummerċjalizzazzjoni kif ukoll laboratorji 
għall-analiżi tal-kwalità. 

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-Ftehim għandu jgħin biex jagħmel lill-pajjiż aktar 
awtosuffiċjenti, biex isostni l-istrateġija ta' żvilupp tiegħu u biex jiggarantixxi s-sovranità 
tiegħu. 

Huwa jirrakkomanda għalhekk li l-Parlament japprova l-konklużjoni ta' dan l-SFPA u l-
Protokoll tiegħu, minħabba l-importanza tiegħu kemm għall-flotta tar-Repubblika tal-Guinea-
Bissau kif ukoll għal dik tal-UE li diġà topera fl-ibħra ta' dak il-pajjiż.

Madankollu, huwa jemmen li huma meħtieġa valutazzjoni u studju aktar dettaljati ta' dan il-
Ftehim, tal-isfond tiegħu u tal-perspettivi futuri tiegħu. Minħabba r-rwol u s-setgħat tal-
Parlament f'dan il-qasam, ir-rapporteur iqis li huwa xieraq u meħtieġ li tiġi adottata 
riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar dan il-ftehim, li tfassal kunsiderazzjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet li għandhom jitqiesu mill-Kummissjoni matul iż-żmien li fih ikun fis-
seħħ il-Protokoll kurrenti (li sfortunatament mhux dejjem għamlet dan fil-passat).

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza l-kwistjonijiet li ġejjin, flimkien ma' dawk imsemmija hawn 
fuq, li jeħtieġu attenzjoni partikolari.

Il-Ftehim irid jippromwovi żvilupp sostenibbli ġenwin fis-settur tas-sajd Guinean u fl-
industriji u l-attivitajiet relatati, billi jżid il-valur miżjud li jibqa' fil-pajjiż b'riżultat tal-
isfruttament tar-riżorsi naturali tiegħu.

Hija meħtieġa koordinazzjoni aħjar bejn l-appoġġ settorjali previst fil-Ftehim tas-Sajd u l-
istrumenti disponibbli bħala parti mill-kooperazzjoni għall-iżvilupp, b'mod partikolari l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), jew permezz ta' programmi nazzjonali rilevanti jew inkella 
permezz ta' programmi reġjonali għall-Afrika tal-Punent. Ir-rapporteur jieħu din l-opportunità 
biex jagħmel lill-Kummissjoni konxja tal-ħtieġa, permezz tal-FEŻ, li jiġu promossi studji, 
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proġetti u l-kostruzzjoni ta' infrastruttura li jappoġġjaw is-settur tas-sajd, b'mod partikolari 
port tas-sajd industrijali li jipprovdi l-kapaċità ta' ħatt l-art, u dik għall-konservazzjoni u għall-
ipproċessar tal-ħut. 

Ir-rapporteur iqis li l-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa – inkluża reviżjoni 
possibbli u żieda fil-parti tal-ftehim relatata mal-appoġġ settorjali, kif ukoll is-sejba ta' metodi 
ġodda u aħjar biex jiżdiedu n-nies li jgawdu minn dan l-appoġġ – sabiex titreġġa' lura x-xejra 
baxxa ta' dawn l-aħħar deċennji fir-rigward ta' nies li jgawdu minn dan l-appoġġ. Għandhom 
bżonn isiru sforzi kontinwi biex jiġi żgurat li ftit żviluppi pożittivi osservati f'dawn l-aħħar 
snin ikunu jistgħu jitrawmu sabiex jipproduċu riżultati notevoli u fuq perjodu twil.

Bħal fil-każ ta' pajjiżi oħra fir-reġjun, hemm bżonn ta' data dettaljata u aktar affidabbli dwar 
il-qabdiet, dwar l-istatus ta' konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u dwar l-istat tal-ekosistemi 
b'mod ġenerali. Il-Guinea-Bissau għandha, sa fejn hu possibbli, tingħata appoġġ sabiex tkun 
tista' tiżviluppa l-kapaċitajiet tagħha stess biex tikseb tali data. L-istess japplika għall-
kapaċitajiet ta' sorveljanza u kontroll taż-Żona Ekonomika Esklussiva tal-Guinea, bil-ġlieda 
kontra s-sajd IUU (illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat) li hija sfida kostanti.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jenfasizza li l-Parlament Ewropew għandu, f'kull stadju, ikun 
infurmat bis-sħiħ u fil-pront dwar il-proċeduri relatati mal-Protokoll, it-tiġdid tiegħu u l-
implimentazzjoni tiegħu, kif spjegat fid-dettall fir-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva li 
takkumpanja din ir-rakkomandazzjoni.


