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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Abbażi tas-setgħa mogħtija lilha mill-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea mexxiet negozjati 
mar-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé u Príncipe bil-ħsieb li jiġġedded il-Protokoll tal-
Ftehim ta’ Sħubija fis-Settur tas-Sajd, għal perjodu ta' 4 snin, bejn l-Unjoni Ewropea u r-
Repubblika Demokratika ta’ São Tomé u Príncipe li skada fit-12 ta’ Mejju 2014.

Dak il-Protokoll il-ġdid ġie ffirmat skont Deċiżjoni tal-Kunsill u se jkun japplika 
provviżorjament mid-data tal-iffirmar tiegħu.

L-għan prinċipali tal-Protokoll tal-Ftehim huwa li joffri opportunitajiet tas-sajd għall-
bastimenti tal-Unjoni Ewropea fl-ilmijiet ta' São Tomé u Príncipe, b’osservanza tal-aqwa 
pariri ixjentifiċi disponibbli u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT), fil-limiti tal-kwantità żejda disponibbli. Il-
pożizzjoni ta’ nnegozjar tal-Kummissjoni kienet ibbażata f’parti minnha fuq ir-riżultati ta' 
valutazzjoni ex-post tal-Protokoll preċedenti mwettqa minn esperti esterni.

L-għan l-ieħor huwa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika 
Demokratika ta' São Tomé u Príncipe bil-ħsieb li jiġu żviluppti politika tas-sajd sostenibbli u 
sfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd ta' São Tomé u Príncipe, fl-
interess taż-żewġ partijiet.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja globali taħt il-Protokoll hija ta’ EUR 2 805 000 fuq medda ta’ 4 
snin:

Hija ffurmata minn:

• ammont annwali għall-aċċess għaż-ŻEE ta' São Tomé u Príncipe ta’ EUR 385 000 għall-
ewwel tliet snin u EUR 350 000 għar-raba’ sena, ekwivalenti għal tunnellaġġ ta’ referenza ta’ 
7 000 tunnellata fis-sena, u

• ammont speċifiku ta’ EUR 325 000 fis-sena għal erba’ snin biex tiġi appoġġjata l-
implimentazzjoni tal-politika tas-sajd settorjali ta’ São Tomé u Príncipe (is-sajd artiġjanali u l-
monitoraġġ, il-kontroll u l-ġlieda lis-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU)).

Tip ta' nefqa (EUR) 2014 2015 2016 2017 Total

Preservazzjoni u ġestjoni 

tar-riżorsi naturali

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Total 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Jekk il-kwantità annwali totali ta' qabdiet mill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea fl-ilmijiet ta' 
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São Tomé u Príncipe taqbeż it-tunnellaġġ ta’ referenza annwali, l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja annwali għandu jiżdied b'EUR 55 għall-ewwel tliet snin u 
b'EUR 50 għar-raba' sena għal kull tunnellata addizzjonali li tinqabad.

Madankollu, l-ammont totali annwali mħallas mill-Unjoni Ewropea ma jistax ikun ogħla mid-
doppju tal-ammont indikat fil-Protokoll. Fejn il-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti tal-
Unjoni Ewropea jkunu ogħla mill-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju tal-ammont 
annwali totali, l-ammont dovut għall-kwantità li tkun ogħla minn dak il-limitu jitħallas is-sena 
ta’ wara.

Dan l-appoġġ jissodisfa l-objettivi tal-politika nazzjonali fir-rigward tas-sajd u b'mod 
partikolari l-ħtiġijiet tar-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe f’dak li jirrigwarda 
l-għoti ta’ appoġġ lis-sajd artiġjanali u għall-ġlieda lis-sajd illegali.

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-
Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-
opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur 
tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika Demokratika ta’ São 
Tomé u Príncipe, min-naħa l-oħra.


