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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa "l-Unjoni") u r-Repubblika tas-Senegal1 daħal fis-seħħ fl-20 ta' Novembru 2014. Il-
Kummissjoni wettqet negozjati mal-Gvern tar-Repubblika tas-Senegal li rriżultaw fi Protokoll 
ġdid li ġie inizjalat fid-19 ta' Lulju 2019 u li jħassar il-Protokoll preċedenti, li skada fid-
19 ta' Novembru 2019.

Il-Protokoll il-ġdid jipprevedi opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tas-
Senegal skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli u filwaqt li jħares ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (l-ICCAT). Dan il-
Protokoll ġdid iqis ir-riżultati ta' evalwazzjoni li tal-Protokoll preċedenti (2014-2019) u ta' 
evalwazzjoni li tħares 'il quddiem dwar jekk għandux jiġi konkluż Protokoll ġdid. It-tnejn li 
huma twettqu minn esperti esterni. Il-Protokoll se jippermetti wkoll lill-Unjoni u lir-Repubblika 
tas-Senegal jaħdmu aktar mill-qrib bejniethom biex jippromwovu użu responsabbli tar-riżorsi 
tas-sajd fl-ilmijiet tas-Senegal u biex jappoġġjaw l-isforzi tar-Repubblika tas-Senegal biex 
tiżviluppa l-ekonomija blu tagħha, fl-interess taż-żewġ partijiet.

Il-Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd fil-kategoriji li ġejjin:

(a) 28 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartaruni mgħammra bi friża; 

(b) 10 bastimenti tas-sajd bil-qasab u x-xlief; 

(c) 5 bastimenti tas-sajd bil-konz; 

(d) 2 bastimenti tat-tkarkir.

In-negozjar ta' protokoll ġdid għall-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd mar-Repubblika tas-
Senegal jifforma parti mill-azzjoni esterna tal-Unjoni fir-rigward tal-pajjiżi tal-Afrika, tal-
Karibew u tal-Paċifiku (AKP), u jqis, b'mod partikolari, l-objettivi tal-Unjoni rigward il-ħarsien 
tal-prinċipji demokratiċi u tad-drittijiet tal-bniedem. Minkejja li f'livell lokali, l-attività 
ekonomika ġġenerata fis-settur tas-sajd tas-Senegal tgħin biex jiġu indirizzati l-kawżi 
fundamentali tal-migrazzjoni irregolari. 

Il-Protokoll ikopri perjodu ta' ħames snin mid-data tal-applikazzjoni proviżorja tiegħu, jiġifieri 
mid-data li fiha ġie ffirmat.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali tal-Unjoni hija ta' EUR 1 700 000, abbażi ta':

(a)  ammont annwali speċifiku ta' EUR 800 000 bħala kumpens finanzjarju għall-aċċess għar-
riżorsi, inkluż ammont ekwivalenti għal tunnellaġġ ta' referenza, għal speċijiet migratorji 
ħafna, ta' 10 000 tunnellata fis-sena;

(b) ammont speċifiku ta' EUR 900 000 fis-sena għal ħames snin bħala appoġġ għall-
implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-sajd tas-Senegal; Dan l-appoġġ jilħaq l-objettivi 
tal-politika nazzjonali b'rabta mal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u tal-
baħar tas-Senegal għall-perjodu kollu tal-Protokoll.

L-ammont annwali għall-approprjazzjonijiet ta' impenn u għall-approprjazzjonijiet ta' 
pagament huwa stabbilit fil-proċedura baġitarja annwali, fosthom għal-linja ta' riżerva għall-

1 ĠU L 304, 23.10.2014, p. 3.
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protokolli li jkun għadhom ma daħlux fis-seħħ fil-bidu tas-sena2.

Il-Kummissjoni tkun awtorizzata tapprova, f'isem l-Unjoni, emendi għall-Protokoll adottati 
mill-Kumitat Konġunt stabbilit fl-ambitu tal-Ftehim ta' Sħubija. 

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal.

2 Skont il-Ftehim Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni f'materji tal-baġit (2013/C 373/01).


