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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (SFPA) bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-
Unjoni Ewropea daħal fis-seħħ f'Novembru 2014. Minħabba li l-protokoll li jakkumpanjah 
kellu data ta' skadenza f'Novembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea wettqet negozjati bil-ħsieb 
li tikkonkludi Protokoll li jkopri perjodu ġdid ta' ħames snin.

Il-Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE 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 il-ġdid iqis ir-riżultati ta' evalwazzjoni tal-Protokoll preċedenti (2014-2019), li waslu 
għall-konklużjoni li s-settur tas-sajd għat-tonn u tas-sajd bit-tkarkir tal-UE kien interessat ferm 
fis-sajd fis-Senegal u li t-tiġdid tal-Protokoll jikkontribwixxi biex jissaħħu l-monitoraġġ, il-
kontroll u s-sorveljanza u biex tittejjeb il-governanza tas-sajd fir-reġjun.

Il-Protokoll jipprevedi inqas qabdiet totali permissibbli għall-merluzz meta mqabbel mal-
Protokoll preċedenti (tnaqqis minn 2 000 għal 1 750 tunnellata) filwaqt li t-tunnellaġġ ta' 
referenza għat-tonn tnaqqas ukoll biex ikun jaqbel mal-qabdiet storiċi (tnaqqis minn 14 000 
tunnellata għal 10 000 tunnellata). Barra minn hekk, jinkludi miżuri biex jillimitaw il-qabdiet 
ta' għasafar tal-baħar u ta' mammiferi tal-baħar, u jsaħħu r-rwol tal-osservaturi xjentifiċi.
 
Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali allokata għall-Protokoll hija EUR 1 700 000. Dan it-total 
jinqasam f'ammont annwali ta' EUR 800 000 għall-aċċess għar-riżorsi u EUR 900 000 għall-
iżvilupp tal-politika tas-sajd tas-Senegal u jirrappreżenta żieda fl-appoġġ settorjali ta' 20 % 
meta mqabbel mal-Protokoll preċedenti.  

Is-settur tas-sajd huwa kruċjali fis-Senegal. Il-ħut huwa sors primarju ta' proteina tal-annimali 
fil-pajjiż u s-sajd jagħmel kontribuzzjonijiet sostanzjali għall-ekonomija nazzjonali. Dan 
jikkontribwixxi għal 3.2 % tal-PDG u jiġġenera madwar 600 000 impjieg dirett u indirett. 
Madankollu, il-ġestjoni ħażina, il-monitoraġġ dgħajjef, is-sajd żejjed u s-sajd illegali jheddu 
din ir-riżorsa kritika. L-indiċi tas-Sajd Illegali, Mhux Irrappurtat u Mhux Irregolat (IUU) tal-
2019 jikklassifika lis-Senegal fis-27 post (minn 38 pajjiż fl-Afrika) u fit-78 post (minn 152 
pajjiż) madwar id-dinja.  

Il-ġestjoni sostenibbli tas-sajd selvaġġ hija prijorità għolja għall-gvern tas-Senegal u r-
Rapporteur temmen li l-allokazzjoni tal-appoġġ settorjali skont il-Protokoll il-ġdid għandha 
tappoġġja dawn il-prijoritajiet li ġejjin: 

- il-promozzjoni tal-ġestjoni sostenibbli tas-sajd fis-Senegal, b'attenzjoni partikolari għas-sajd 
lokali fuq skala żgħira; 

- it-titjib tal-attivitajiet ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza;    

- il-promozzjoni tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet xjentifiċi sabiex jitjieb il-ġbir tad-data dwar ir-
riżorsi tas-sajd. 

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-Protokoll għandu l-potenzjal li jippromwovi l-użu 
responsabbli u sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fir-Repubblika tas-Senegal fl-interess taż-żewġ 
Partijiet. Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur tipproponi li l-protokoll jiġi approvat.
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******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-
Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea (2019-2024).


