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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.

KUNTEST TAL-PROPOSTA

•

Raġunijiet u għanijiet tal-proposta

Fit-28 ta’ Frar 2007, daħal fis-seħħ Ftehim ta’ sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità
Ewropea u r-Renju tal-Marokk 1. L-aħħar Protokoll ta’ implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim 2 li
daħal fis-seħħ fil-15 ta’ Lulju 2014, skada fl-14 ta’ Lulju 2018. B’mod aktar ġenerali, dan ilFtehim ta’ Sħubija huwa parti mir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-Marokk, kif jidher filFtehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u lIstati Membri tagħhom minn naħa, u r-Renju tal-Marokk min-naħa l-oħra 3, li daħal fis-seħħ
fl-2000. Il-Ftehim ifittex li jiżgura l-ġestjoni tajba u s-sostenibbiltà tar-riżorsi tas-sajd mil-lat
ekoloġiku, ekonomiku u soċjali.
Abbażi tad-direttivi ta’ negozjati adottati mill-Kunsill 4, il-Kummissjoni wettqet negozjati
mal-gvern tal-Marokk bil-ħsieb li jiġi emendat il-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn ilKomunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk, u li jkun hemm qbil dwar Protokoll ta’
implimentazzjoni ġdid tiegħu.
Dawn in-negozjati u t-testi li jirriżultaw minnhom iqisu bi sħiħ is-sentenza tal-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-27 ta’ Frar 2018 dwar il-kawża C-266/16 5 li ddeċidiet li lFtehim dwar is-Sajd u l-Protokoll tiegħu ma kinux japplikaw għall-ilmijiet tal-madwar tatterritorju tas-Saħara tal-Punent. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet stabbiliti fis-sentenza talQorti tal-Ġustizzja, u f’konformità max-xewqa taż-żewġ Partijiet, in-negozjati setgħu
għaldaqstant jinkludu dan it-territorju u l-ilmijiet tal-madwar fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar isSajd, għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett, minn perspettiva ekonomika huwa importanti li lflotta tal-Unjoni twettaq l-attivitajiet tas-sajd tagħha, inkluż f’dawn l-ilmijiet, f’qafas ġuridiku
sikur fejn l-ambitu ġeografiku jkun definit b’mod ċar. Huwa previst ukoll li dan it-territorju u
l-popolazzjoni tiegħu jibbenefikaw mill-impatti soċjoekonomiċi tal-Ftehim b’mod
proporzjonali għall-attivitajiet tas-sajd, partikolarment fir-rigward tal-iżbark tal-qabdiet millflotta tal-UE, l-impjieg tal-baħħara, l-investimenti u azzjonijiet oħra ta’ appoġġ fis-settur, li
huma possibbli bis-saħħa tal-kontribuzzjoni finanzjarja prevista mill-Protokoll tal-Ftehim
dwar is-Sajd. Barra minn hekk, ta’ min jinnota li l-Ftehim seta’ jiġi konkluż biss mar-Renju
tal-Marokk li jamministra dan it-territorju (almenu l-iktar parti importanti), peress li l-ebda
entità oħra ma setgħet tiżgura l-użu sostenibbli ta’ dawn ir-riżorsi, kif ukoll il-ġestjoni u lmonitoraġġ tal-fondi ta’ appoġġ settorjali għall-benefiċċju tat-territorju tas-Saħara tal-Punent
u tal-popolazzjoni tiegħu.
Barra minn hekk, il-proposta rigward Ftehim ġdid u Protokoll ġdid tirrispetta bis-sħiħ id-dritt
internazzjonali u d-dritt tal-Unjoni. L-Unjoni tenniet b’mod konsistenti l-impenn tagħha tassoluzzjoni għat-tilwim dwar is-Saħara tal-Punent u tappoġġa l-isforzi tas-Segretarju Ġenerali
tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-persunal tiegħu mibgħut biex jgħin lill-Partijiet jaslu għal
soluzzjoni politika ġusta, sostenibbli u aċċettabbli b’mod reċiproku. B’rabta ma’ dan, liskambju ta’ ittri dwar din il-proposta jfakkar il-pożizzjoni tal-Unjoni fir-rigward tas-Saħara
tal-Punent.
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ĠU L 141, 29.05.2006, p. 1; ĠU L 78, 17.03.2007, p. 31.
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Adottat fis-16 ta’ April 2018 waqt it-3612-il sessjoni tal-Kunsill Agrikoltura u Sajd.
Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta’ Frar 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16,
EU :C :2018 :118.
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Wara diversi sessjonijiet tan-negozjati, it-testi li kienu s-suġġett ta’ Ftehim bejn innegozjaturi, jinkludu l-Ftehim innifsu li jistabbilixxi Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn lUnjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk (“il-Ftehim dwar is-Sajd”) u li jissostitwixxi l-Ftehim
tal-2007, Protokoll ta’ implimentazzjoni ġdid, Anness u Appendiċijiet, kif ukoll skambju ta’
ittri. Dawn it-testi ġew inizjalati fl-24 ta’ Lulju 2018.
Il-Protokoll ikopri perjodu ta’ erba’ snin mid-data ta’ applikazzjoni tiegħu li hija stabbilita blArtikolu 16 tiegħu. Il-Ftehim il-ġdid dwar is-sajd iħassar il-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd
bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk li daħal fis-seħħ fit-28 ta’ Frar 2007.
Jipprevedi l-possibbiltà ta’ applikazzjoni proviżorja qabel il-konklużjoni tiegħu; madankollu,
ma jitqiesx neċessarju li tiġi proposta applikazzjoni proviżorja. L-għan tal-Ftehim il-ġdid hu li
jiġu riflessi l-prinċipji tar-riforma tal-2009: governanza tajba fir-rigward tas-sajd u
sostenibbiltà, rispett għad-drittijiet tal-bniedem, trasparenza u nondiskriminazzjoni. L-emenda
tal-Ftehim hija meħtieġa wkoll biex tikkonforma mas-Sentenza tal-Qorti tas-27 ta’ Frar 2018
u biex tipprovdi l-bażi ġuridika għall-applikazzjoni tal-Ftehim għall-ilmijiet tal-madwar tatterritorju tas-Saħara tal-Punent.
Skont id-direttivi ta’ negozjati, il-Ftehim jipprovdi garanziji marbuta ma’ allokazzjoni
ġeografika ġusta tal-benefiċċji soċjoekonomiċi, b’mod proporzjonali għall-attivitajiet tas-sajd,
li jirriżultaw mill-użu tal-kontribuzzjoni finanzjarja totali tal-Ftehim (jiġifieri kemm ilkumpens finanzjarju għall-aċċess, għall-appoġġ settorjali u l-imposti mħallsa mis-sidien talbastimenti). Dawn il-garanziji jinkludu, b’mod speċjali, il-monitoraġġ tal-allokazzjoni ta’
dawn il-fondi u l-użu tagħhom, li l-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Ftehim huwa
prinċipalment responsabbli minnhom, u li fi ħdanu jkunu rrappreżentati ż-żewġ Partijiet.
Barra minn hekk, hemm dispożizzjonijiet li jipprevedu li l-Marokk jipprovdi rapporti regolari
dwar l-attivitajiet imwettqa skont dan il-Ftehim.
Fl-aħħar nett, din il-proposta hija akkumpanjata minn Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal talKummissjoni intitolat “Rapport dwar l-evalwazzjoni tal-benefiċċji għall-popolazzjoni tasSaħara tal-Punent tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u rRenju tal-Marokk u l-Protokoll ta’ Implimentazzjoni tiegħu, u dwar il-konsultazzjoni ma’ dik
il-popolazzjoni”. Dan ir-rapport għandu jinkludi evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet potenzjali
tal-Fehim u l-Protokoll tiegħu dwar l-iżvilupp sostenibbli, b’mod partikolari fir-rigward talimpatt fuq il-popolazzjoni kkonċernata u l-użu tar-riżorsi naturali tat-territorji kkonċernati, kif
ukoll sommarju tal-proċess ta’ konsultazzjoni ma’ dawn il-popolazzjonijiet, skont id-direttivi
ta’ negozjati li għamlu l-assoċjazzjoni ta’ dawn il-popolazzjonijiet fattur deċiżiv fil-proċess
tat-tiġdid tal-Ftehim dwar is-Sajd.
•

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam ta’ politika

L-għan prinċipali tal-Ftehim dwar is-Sajd u l-Protokoll il-ġdid tiegħu hu li permezz ta’
sħubija, jiġi stabbilit sajd sostenibbli u li jingħataw opportunitajiet ta’ sajd għall-bastimenti
tal-Unjoni fiż-żona tas-sajd definita fil-Ftehim dwar is-Sajd. L-opportunitajiet offruti huma
bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli u, għas-sajd ta’ speċijiet migratorji ħafna,
jissodisfaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni
tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT). Il-Protokoll il-ġdid iqis ir-riżultati ta’ evalwazzjoni talProtokoll preċedenti (2014-2018) u ta’ evalwazzjoni li tħares lejn il-ġejjieni dwar jekk
għandux jiġi konkluż Protokoll ġdid. Dawn iż-żewġ evalwazzjonijiet twettqu minn esperti
esterni. Il-Protokoll se jippermetti wkoll lill-Unjoni Ewropea u lir-Renju tal-Marokk isaħħu ssħubija tagħhom sabiex jippromwovu l-użu responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd u
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biex jappoġġaw l-isforzi tar-Renju tal-Marokk li jiżviluppa l-ekonomija blu tiegħu. Dawn lelementi huma koerenti mal-għanijiet u l-obbligi tal-politika komuni tas-sajd 6.
Il-Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd għal 128 bastiment fis-sitt kategoriji:
–
żewġ kategoriji ta’ sajd fuq skala żgħira fit-Tramuntana: sajd pelaġiku bit-tartarun u
bil-konz tal-qiegħ;
–

sajd fuq skala żgħira fin-Nofsinhar bil-qasba u x-xlief;

–

sajd demersali fin-Nofsinhar bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bil-konz tal-qiegħ;

–

sajd fuq skala żgħira għat-tonn bil-qasba;

–
sajd pelaġiku industrijali bix-xbieki tat-tkarkir pelaġiku jew semipelaġiku u bittartarun tal-borża.
•

Konsistenza ma’ politiki oħra tal-Unjoni

In-negozjar ta’ Ftehim ta’ sħubija fis-settur tas-sajd sostenibbli mar-Renju tal-Marokk jaqa’
fil-qasam tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, u b’mod partikolari jqis l-għanijiet tal-Unjoni dwar
ir-rispett tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem. Hija koerenti mal-pożizzjoni talUnjoni li tappoġġa bis-sħiħ l-isforzi tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u talpersunal tiegħu mibgħut biex jgħin lill-Partijiet jaslu għal soluzzjoni politika ġusta,
sostenibbli u aċċettabbli b’mod reċiproku, li tkun tipprevedi l-awtodeterminazzjoni tal-poplu
tas-Saħara tal-Punent fil-kuntest ta’ arranġamenti konformi mal-għanijiet u l-prinċipji talKarta tan-Nazzjonijiet Uniti kif stabbiliti fir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tanNazzjonijiet Uniti, b’mod partikolari r-Riżoluzzjonijiet 2152 (2014), 2218 (2015), 2385
(2016), 2351 (2017) u 2414 (2018). Il-konklużjoni tal-Ftehim dwar is-Sajd hija mingħajr
preġudizzju għall-eżitu tal-proċess politiku dwar l-istatus finali tas-Saħara tal-Punent.
2.

BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

•

Bażi ġuridika

Il-bażi ġuridika magħżula hija t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li lArtikolu 43(2) tiegħu jistabbilixxi l-politika komuni tas-sajd, filwaqt li l-Artikolu 218(6)(a)(v)
tiegħu jistabbilixxi l-istadju kkonċernat tal-proċedura ta’ negozjar u l-konklużjoni talftehimiet bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi.
•

Sussidjarjetà (għall-kompetenza mhux esklużiva)

Il-proposta taqa’ taħt il-komptenza eklużiva.
•

Proporzjonalità

Il-proposta hija proporzjonata mal-għan li jiġi stabbilit qafas ta’ governanza ġuridika,
ambjentali, ekonomika u soċjali għall-attivitajiet tas-sajd imwettqa mill-bastimenti tal-Unjoni
fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi, kif stipulat fl-Artikolu 31 tar-Regolament dwar il-politika komuni
tas-sajd. Tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tiegħu, kif ukoll ma’ dawk dwar l-assistenza
finanzjarja lil pajjiżi terzi stipulati fl-Artikolu 32 ta’ dak ir-Regolament.
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3.

RIŻULTATI
TAL-EVALWAZZJONIJIET
EX
POST,
TALKONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TALVALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

•

Evalwazzjonijiet ex post/kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni eżistenti

Fl-2017, il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni ex post tal-Protokoll 2014-2018 tal-Ftehim ta’
sħubija fis-settur tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, kif ukoll evalwazzjoni
ex ante tat-tiġdid potenzjali tal-Protokoll. Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni huma ppreżentati
f’dokument ta’ ħidma separat 7.
L-evalwazzjoni kkonkludiet li s-settur tas-sajd tal-Unjoni għandu interess qawwi filpossibbiltà li jeżerċita l-attività tiegħu fiż-żona tas-sajd tal-Protokoll, u li t-tiġdid tal-Protokoll
se jgħin biex jissaħħu l-kapaċitajiet tal-monitoraġġ, tal-kontroll u tas-sorveljanza, u se
jikkontribwixxi għat-titjib fil-governanza tas-sajd fir-reġjun.
•

Konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati

L-Istati Membri, ir-rappreżentanti tas-settur, l-organizzazzjonijiet internazzjonali tas-soċjetà
ċivili, kif ukoll l-amministrazzjoni tas-sajd u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili tar-Renju talMarokk ġew ikkonsultati bħala parti mill-evalwazzjoni. Saru wkoll konsultazzjonijiet filqafas tal-Kunsill Konsultattiv għall-Flotta ta’ Distanzi Twal, kif ukoll konsultazzjonijiet malpopolazzjonijiet ikkonċernati fis-Saħara tal-Punent mill-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew
għall-Azzjoni Esterna (SEAE), biex jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jesprimu ruħhom dwar lestensjoni tas-sħubija għall-ilmijiet tal-madwar tas-Saħara tal-Punent u li jibbenefikaw millimpatti soċjoekonomiċi tal-Ftehim dwar is-Sajd b’mod proporzjonali għall-attivitajiet tas-sajd.
Rapport tal-evalwazzjoni dwar il-benefiċċji għal dawn il-popolazzjonijiet u lkonsultazzjonijiet imwettqa huwa mehmuż ma’ din il-proposta bħala dokument ta’ ħidma talpersunal tal-Kummissjoni. Ir-rapport jikkonkludi li l-impatti soċjoekonomiċi tal-Ftehim dwar
is-Sajd se jkunu ta’ benefiċċju għall-popolazzjonijiet ikkonċernati u li l-impatt tiegħu fuq liżvilupp sostenibbli tar-riżorsi naturali se jkun wieħed pożittiv. Bl-istess mod, il-partijiet
soċjoekonomiċi u politiċi li ħadu sehem fil-konsultazzjonijiet kienu bla dubju favur ilkonklużjoni tal-Ftehim dwar is-Sajd, anke jekk il-Front Polisario, kif ukoll partijiet oħra,
irrifjutaw li jieħdu sehem fil-proċess ta’ konsultazzjoni minħabba raġunijiet ta’ prinċipju.
Għalhekk, jista’ jiġi konkluż li l-Kummissjoni, flimkien mas-SEAE, ħadet il-miżuri
raġonevoli u possibbli kollha fil-kuntest attwali sabiex il-popolazzjonijiet kkonċernati jkunu
involuti kif xieraq.
•

Ġbir u użu tal-għarfien espert

Il-Kummissjoni użat konsulent indipendenti għall-evalwazzjonijiet ex post u ex ante,
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 31(10) tar-Regolament li jistabbilixxi lpolitika komuni tas-sajd.
4.

IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali tammonta għal EUR 37 000 000, li tiżdied kull sena biex
fl-aħħar sena laħqet EUR 42 400 000 abbażi ta’:

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/evaluation-report-morocco_fr.pdf
SWD(2018) 1 final : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?qid=1535624240760&uri=CELEX:52018SC0001
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a) kumpens finanzjarju għall-aċċess tal-bastimenti tal-Unjoni ta’ EUR 19 100 000 għallewwel sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll, li żdied għal EUR 20 000 000 fit-tieni sena, u għal
EUR 21 900 000 għat-tielet u r-raba’ sena;
b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tar-Renju tal-Marokk ta’
EUR 17 900 000 għall-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll, li żdied għal
EUR 18 800 000 fit-tieni sena, u għal EUR 20 500 000 għat-tielet u r-raba’ sena; Dan lappoġġ huwa konformi mal-għanijiet tal-politika nazzjonali fir-rigward tal-ġestjoni
sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u marittimi tar-Renju tal-Marokk.
5.

ELEMENTI OĦRA

•

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni u arranġamenti dwar il-monitoraġġ, levalwazzjoni u r-rappurtar

L-arranġamenti ta’ monitoraġġ huma previsti fil-Protokoll inkluż fil-Ftehim ta’ sħubija ġdid.
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2018/0349 (NLE)
Proposta għal
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL
dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni
Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll taliskambju ta’ ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari lArtikolu 43(2) tiegħu, flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) u l-Artikolu 218(7) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Parlament Ewroprew 8,
Billi:
(1)

Fit-22 ta’ Mejju 2006, il-Kunsill adotta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 764/2006
dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità
Ewropea u r-Renju tal-Marokk, li ġġedded b’mod taċitu,

(2)

L-aħħar Protokoll li jimplimenta dan il-Ftehim u li jistabbilixxi l-opportunitajiet tassajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti f’dan il-Ftehim, skada fl-14 ta’ Lulju 2018,

(3)

Fis-Sentenza tagħha dwar il-Kawża C-266/16 9, bħala tweġiba għal domanda
preliminari dwar il-validità u l-interpretazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd
bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk, u l-Protokoll ta’ implimentazzjoni
tiegħu, il-Qorti ddeċidiet li la l-Ftehim u lanqas il-Protokoll tiegħu ma japplikaw għallilmijiet tal-madwar tas-Saħara tal-Punent,

(4)

L-Unjoni ma tippreġudikax l-eżitu tal-proċess politiku dwar l-istatus finali tas-Saħara
tal-Punent li jingħata taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti, u ma waqfitx itenni limpenn tagħha fir-rigward tas-soluzzjoni għat-tilwim dwar is-Saħara tal-Punent,
elenkata bħalissa min-Nazzjonijiet Uniti fil-lista ta’ territorji mhux awtonomi, u li llum
parti kbira minnha hija amministrata mir-Renju tal-Marokk. Hija tappoġġa bis-sħiħ lisforzi tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-persunal tiegħu mibgħut
apposta biex jgħin lill-partijiet jaslu għal soluzzjoni politika ġusta, sostenibbli u
aċċettabbli b’mod reċiproku, li tkun tipprevedi l-awtodeterminazzjoni tal-poplu tasSaħara tal-Punent fil-kuntest ta’ arranġamenti konformi mal-għanijiet u l-prinċipji talKarta tan-Nazzjonijiet Uniti kif stabbiliti fir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà
tan-Nazzjonijiet Uniti, b’mod partikolari r-Riżoluzzjonijiet 2152 (2014), 2218 (2015),
2385 (2016), 2351 (2017) u 2414 (2018),

(5)

Huwa importanti li l-flotot tal-Unjoni jkunu jistgħu jkomplu l-attivitajiet tas-sajd
tagħhom minn meta jidħol fis-seħħ il-Ftehim, u li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim
jiġi ddefinit sabiex jinkludi l-ilmijiet tal-madwar tas-Saħara tal-Punent. It-tkomplija

8
9
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L-approvazzjoni ta’ … (għadha ma tinsabx f’Il-Ġurnal Uffiċjali).

Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta’ Frar 2018, Western Sahara Watch, C-266/16,
EU :C :2018 :118.
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tas-sħubija dwar is-sajd hija essenzjali wkoll sabiex jiġi żgurat li dan it-territorju jista’
jkompli jgawdi mill-appoġġ settorjali pprovdut mill-Ftehim skont id-dritt Komunitarju
u internazzjonali, u għall-benefiċċju tal-popolazzjonijiet lokali,

MT

(6)

Għal dan l-għan, fis-16 ta’ April 2018, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex
twettaq negozjati mar-Renju tal-Marokk bil-ħsieb li jiġi emendat il-Ftehim u li jkun
hemm qbil dwar Protokoll ta’ implimentazzjoni ġdid tiegħu. Wara n-negozjati, fl-24
ta’ Lulju 2018 ġie inizjalat Ftehim ġdid ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn lUnjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk (min hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim
dwar is-Sajd”) magħmul minn Protokoll ta’ implimentazzjoni ġdid, l-Anness u lAppendiċijiet tiegħu, kif ukoll skambju ta’ ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim dwar isSajd,

(7)

L-għan tal-Ftehim dwar is-Sajd huwa li jippermetti lill-Unjoni Ewropea u lir-Renju
tal-Marokk jaħdmu aktar mill-qrib fuq il-promozzjoni ta’ politika tas-sajd sostenibbli,
l-użu responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd definita fil-Protokoll, u li jiġu
appoġġati l-isforzi tar-Renju tal-Marokk biex jiżviluppa s-settur tas-sajd, kif ukoll lekonomija blu. F’dan ir-rigward, jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni
skont l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

(8)

Il-Kummissjoni vvalutat l-impatt potenzjali tal-Ftehim dwar is-Sajd fuq l-iżvilupp
sostenibbli, b’mod partikolari fir-rigward tal-benefiċċji għall-popolazzjonijiet
ikkonċernati u l-użu tar-riżorsi naturali tat-territorji kkonċernati,

(9)

L-evalwazzjoni kkonkludiet li l-Ftehim dwar is-Sajd għandu jkun ta’ benefiċċju kbir
għall-popolazzjonijiet tas-Saħara tal-Punent, minħabba l-impatt soċjoekonomiku
pożittiv għal dawn il-popolazzjonijiet, b’mod partikolari f’termini ta’ impjiegi u
investiment, u l-impatt tiegħu fuq l-iżvilupp tas-settur tas-sajd u tas-settur talipproċessar tal-prodotti tas-sajd,

(10)

Il-Ftehim dwar is-Sajd jirrappreżenta l-aħjar garanzija għall-użu sostenibbli tar-riżorsi
naturali tal-ilmijiet tal-madwar tas-Saħara tal-Punent, peress li l-attività tas-sajd hija
bbażata fuq l-aħjar pariri u rakkomandazzjonijiet xjentifiċi f’dan il-qasam u fil-forma
ta’ miżuri ta’ monitoraġġ u kontroll xierqa,

(11)

Wara li qieset il-kunsiderazzjonijiet stipulati fis-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, ilKummissjoni, flimkien mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, ħadet il-miżuri
kollha raġonevoli u possibbli fil-kuntest attwali ħalli l-popolazzjonijiet kkonċernati
jiġu involuti b’mod xieraq, sabiex jiġi żgurat li l-pożizzjoni tagħhom fir-rigward talFtehim dwar is-Sajd tiġi espressa u kkunsidrata. Twettqu konsultazzjonijiet fis-Saħara
tal-Punent u fil-Marokk, u l-partijiet soċjoekonomiċi u politiċi li ħadu sehem filkonsultazzjonijiet kienu bla dubju favur il-konklużjoni tal-Ftehim dwar is-Sajd, anke
jekk il-Front Polisario, kif ukoll partijiet oħra, irrifjutaw li jieħdu sehem fil-proċess ta’
konsultazzjoni minħabba raġunijiet ta’ prinċipju,

(12)

Dawk li rrifjutaw li jieħdu sehem ċaħdu l-applikazzjoni tal-Ftehim u l-Protokoll
tiegħu għall-ilmijiet ’il barra mis-Saħara tal-Punent, billi essenzjalment huma
kkunsidraw li ftehim bħal dan jikkonferma l-pożizzjoni tal-Marokk fir-rigward tatterritorju tas-Saħara tal-Punent. Madankollu, fit-termini ta’ dak il-Ftehim, xejn ma
jippermetti li jitqies li dan jirrikonoxxi s-sovranità jew id-drittijiet sovrani tal-Marokk
fir-rigward tas-Saħara tal-Punent u l-ilmijiet tal-madwar. Permezz ta’ sforzi msaħħa, lUnjoni se tkompli tappoġġa l-proċess ta’ riżoluzzjoni paċifika tat-tilwima mibdi u li
qed jitkompla taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti,
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(13)

F’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/.../xxx 10, il-Ftehim ġdid dwar isSajd, il-Protokoll ta’ implimentazzjoni ġdid tiegħu u l-iskambju ta’ ittri li jakkumpanja
l-Ftehim, ġew iffirmati fi [daħħal id-data tal-firma], soġġetta għall-konklużjoni ta’ dan
il-Ftehim u dan il-Protokoll f’data aktar tard,

(14)

Il-Ftehim dwar is-sajd, il-Protokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu, u l-iskambju ta’ ittri li
jakkumpanja dan il-Ftehim, jenħtieġ li jiġu approvati f’isem l-Unjoni,

(15)

L-Artikolu 13 tal-Ftehim dwar is-Sajd jistabbilixxi l-Kumitat Konġut responsabbli
għall-kontroll tal-applikazzjoni tiegħu. Il-Kumitat Konġunt jista’ jadotta l-emendi talProtokoll ta’ implimentazzjoni, skont l-Artikolu 13(3) tal-Ftehim dwar is-Sajd. Sabiex
tiġi ffaċilitata l-approvazzjoni ta’ dawn l-emendi, jenħtieġ li, soġġetta għal
kundizzjonijiet speċifiċi, il-Kummissjoni tingħata s-segħta li tapprova dawn l-emendi
skont proċedura simplifikata,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:
Artikolu 1
Il-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, ilProtokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta’ ittri li jakkumpanja dan ilFtehim huma approvati f’isem l-Unjoni.
It-test tal-Ftehim dwar is-sajd, tal-Protokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu, inkluż l-Anness u lAppendiċijiet tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta’ ittri li jakkumpanaw dan il-Ftehim, huwa
mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni bħala Anness I.
Artikolu 2
F’konformità mad-dispożizzjonijiet u l-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness II ta’ din idDeċiżjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tapprova, f’isem l-Unjoni, l-emendi talProtokoll adottati mill-Kumitat Konġunt stabbilit skont l-Artikolu 13 tal-Ftehim dwar is-Sajd.
Artikolu 3
Il-President tal-Kunsill, f’isem l-Unjoni, għandu jibgħat in-notifika prevista fl-Artikolu 17 talFtehim u fl-Artikolu 15 tal-Protokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu.
Artikolu 4
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’IlĠurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill
Il-President
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DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA
1.

QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA
1.1. Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva
1.2. Oqsma ta’ politika kkonċernati fl-istruttura ABM/ABB
1.3. Natura tal-proposta/tal-inizjattiva
1.4. Għanijiet
1.5. Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva
1.6. Durata u impatt finanzjarju
1.7. Modi ta’ ġestjoni ppjanati

2.

MIŻURI TA’ ĠESTJONI
2.1. Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rapportar
2.2. Sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll
2.3. Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet

3.

IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA
3.1. Intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u l-linji baġitarji tan-nefqa
affettwati
3.2. Impatt stmat fuq in-nefqa
3.2.1. Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa
3.2.2. Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet operazzjonali
3.2.3. Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva
3.2.4. Kompatibbiltà mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali
3.2.5. Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi
3.3. Impatt stmat fuq id-dħul
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DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA
1.

QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

1.1.

Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’
sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, talProtokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu, u l-iskambju ta’ ittri li jakkumpanja il-Ftehim.

1.2.

Oqsma ta’ politika kkonċernati fl-istruttura ABM/ABB 11
11 – Affarijiet Marittimi u Sajd
11.03 – Kontribuzzjonijiet obbligatorji għal organizzazzjonijiet reġjonali għallġestjoni tas-sajd u għal organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u ftehimiet tas-sajd
sostenibbli
11.03.01 - Stabbiliment ta’ qafas ta’ governanza għall-attivitajiet tas-sajd imwettqa
mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi

1.3.

Natura tal-proposta/tal-inizjattiva
☒ Il-proposta/l-inizjattiva hija dwar azzjoni ġdida
 Il-proposta/l-inizjattiva hija dwar azzjoni ġdida b’segwitu għal proġett pilota/azzjoni
preparatorja 12
 Il-proposta/l-inizjattiva hija dwar l-estensjoni ta’ azzjoni eżistenti
 Il-proposta/l-inizjattiva hija dwar azzjoni diretta mill-ġdid lejn azzjoni ġdida

1.4.

Għanijiet

1.4.1.

L-għanijiet strateġiċi pluriennali tal-Kummissjoni fil-mira tal-proposta/tal-inizjattiva
In-negozjar u l-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ sħubija dwar is-sajd sostenibbli malpajjiżi terzi jissodisfaw l-għan ġenerali li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea
jingħataw aċċess għaż-żoni tas-sajd ta’ pajjiżi terzi u li tiġi żviluppata sħubija ma’
dawn il-pajjiżi bil-ħsieb li jissaħħaħ l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd barra millilmijiet tal-Unjoni.
Il-ftehimiet ta’ sħubija dwar is-sajd sostenibbli jiżguraw ukoll konsistenza bejn ilprinċipji li jirregolaw il-politika komuni tas-sajd u l-impenji li jsiru f’politiki oħra
Ewropej (l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-pajjiżi terzi, il-ġlieda kontra s-sajd illegali,
mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU), l-integrazzjoni tal-pajjiżi sħab flekonomija globali, kif ukoll governanza politika u finanzjarja aħjar tas-sajd).

1.4.2.

Għanijiet speċifiċi u attivitajiet ABM/ABB ikkonċernati
Għan speċifiku Nru
Sabiex jingħata kontribut għas-sajd sostenibbli barra mill-ilmijiet tal-Unjoni,
tinżamm preżenza Ewropea fis-sajd fl-ilmijiet imbiegħda u jitħarsu l-interessi tassettur tas-sajd Ewropew u tal-konsumaturi għandu jiġi nnegozjat u konkluż Ftehim

11
12

MT

ABM: Ġestjoni bbażata fuq l-Attività (Activity-Based Management) – ABB: Ibbaġitjar ibbażat fuq lAttività (Activity-Based Budgeting).
Kif imsemmi fl-Artikolu 54(2)(a) jew (b) tar-Regolament Finanzjarju.
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ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli ma’ Stati kostali, b’mod li jkun konsistenti ma’
politiki Ewropej oħra.
Attivitajiet ABM/ABB ikkonċernati
L-affarijiet marittimi u s-sajd, sabiex jiġi stabbilit qafas ta’ governanza għallattivitajiet tas-sajd imwettqa mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea fl-ilmijiet
ta’ pajjiżi terzi (Ftehimiet tas-sajd sostenibbli) (linja baġitarja 11.03.01).
1.4.3.

Riżultati u impatt mistennija
Speċifika l-effetti li l-proposta/l-inizjattiva jenħtieġ li jkollha fuq il-benefiċjarji/il-gruppi fil-mira.

Il-Ftehim dwar is-sajd il-ġdid u l-Protokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu jippermettu li
jiġi stabbilit qafas ta’ sħubija strateġika fil-qasam tas-sajd sostenibbli bejn l-Unjoni
Ewropea u r-Renju tal-Marokk. L-applikazzjoni tal-Protokoll se toħloq
opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fiż-żona tas-sajd definita.
Se tikkontribwixxi wkoll għall-ġestjoni u għall-konservazzjoni aħjar tar-riżorsi tassajd, permezz ta’ appoġġ finanzjarju (appoġġ settorjali) għall-implimentazzjoni talprogrammi adottati fil-livell nazzjonali mill-pajjiż sieħeb, b’mod partikolari fejn
jidħlu l-monitoraġġ u l-ġlieda kontra s-sajd illegali u għall-appoġġ tas-settur tas-sajd
fuq skala żgħira, billi tiġi żgurata allokazzjoni ġeografika ġusta tal-benefiċċji soċjali
u ekonomiċi li jirriżultaw minn dan l-appoġġ.
Fl-aħħar nett, il-Protokoll se jikkontribwixxi għall-ekonomija blu tar-Renju talMarokk, il-promozzjoni tat-tkabbir marbut mal-attivitajiet marittimi u l-użu
sostenibbli tar-riżorsi marittimi tiegħu.
1.4.4.

Indikaturi tar-riżultati u tal-impatt
Speċifika l-indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-proposta/tal-inizjattiva.

Ir-rati tal-użu tal-opportunitajiet tas-sajd (l-użu annwali tal-awtorizzazzjonijiet tassajd bħala persentaġġ tad-disponibbiltà offruta bil-Protokoll);
Id-data dwar il-qabdiet (ġbir u analiżi) u l-valur kummerċjali tal-Ftehim.
Il-kontribut għall-impjiegi u għall-valur miżjud fl-Unjoni, kif ukoll għallistabbilizzazzjoni tas-suq tal-Unjoni (flimkien ma’ Ftehimiet ta’ sħubija dwar is-sajd
sostenibbli oħra);
Il-kontribut għat-titjib tar-riċerka, il-monitoraġġ u l-kontroll tal-attivitajiet tas-sajd
tal-pajjiż sieħeb u l-iżvilupp tas-settur tas-sajd tiegħu, l-aktar dak fuq skala żgħira.
1.5.

Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

1.5.1.

Rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati fuq terminu qasir jew twil
Il-Protokoll il-ġdid huwa meħtieġ biex jipprovdi qafas għall-attivitajiet tas-sajd talflotta tal-Unjoni fiż-żona tas-sajd imsemmija fil-Protokoll. Ladarba jiġi applikat, issidien tal-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jitolbu l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd li
permezz tagħhom ikunu jistgħu jistadu f’din iż-żona.
It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u r-Renju tal-Marokk jippermetti lpromozzjoni tal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli. B’mod partikolari, dan
jistipula monitoraġġ tal-bastimenti permezz tas-sistema tal-VMS u, fil-ġejjieni, ittrażmissjoni elettronika tad-data dwar il-qabdiet. L-appoġġ settorjali disponibbli
skont il-Protokoll se jgħin lir-Renju tal-Marokk fil-qafas tal-istrateġija nazzjonali
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dwar is-sajd tiegħu, inkluż il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux
irregolat (IUU).
1.5.2.

Valur miżjud tal-involviment tal-UE
Il-firma u l-konklużjoni ta’ dan il-Ftehim il-ġdid u tal-Protokoll ta’ implimentazzjoni
tiegħu huma meħtieġa sabiex il-bastimenti tal-Unjoni jkunu jistgħu jaċċessaw u
jwettqu l-attivitajiet tas-sajd tagħhom. Il-Ftehim preċedenti għalissa jibqa’ fis-seħħ,
iżda mingħajr Protokoll ta’ implimentazzjoni wara l-iskadenza tal-Protokoll 20142018 fl-14 ta’ Lulju 2018. Għaldaqstant, dan iwaqqaf l-attivitajiet tas-sajd talbastimenti tal-Unjoni fiż-żona tas-sajd, minħabba li skont il-Ftehim u l-Artikolu 31
tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jwettqu
attivitajiet tas-sajd biss bi Protokoll mal-pajjiż sieħeb ta’ Ftehim ta’ Sħubija dwar isSajd Sostenibbli. Il-valur miżjud huwa għalhekk espliċitu għall-flotta tal-Unjoni fuq
distanzi twal. Il-Protokoll jipprovdi wkoll qafas għal kooperazzjoni msaħħa malUnjoni.

1.5.3.

Tagħlimiet meħuda minn esperjenzi simili fl-imgħoddi
Permezz tal-analiżi tal-qabdiet storiċi fiż-żona tas-sajd, kif ukoll tal-evalwazzjonijiet
u l-pariri xjentifiċi disponibbli, il-partijiet stabbilixxew l-opportunitajiet tas-sajd għal
128 bastiment tas-sajd tal-Unjoni u qabda totali ammissibbli għall-kategorija
pelaġika industrijali ta’ 85 000 tunnellata għal sena waħda, b’żieda għal 90 000 u
wara 100 000 tunnellata, li żżid ukoll id-disponibbiltà tar-riżorsa għall-flotta talUnjoni (80 000 tunnellata skont il-Protokoll preċedenti).
L-appoġġ settorjali jqis il-ħtiġijiet marbuta mal-appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku
fis-settur tas-sajd u l-ħtiġijiet marbuta mas-sorveljanza u l-kontroll millamministrazzjoni tas-sajd.

1.5.4.

Kompatibbiltà u sinerġija possibbli ma’ strumenti xierqa oħra
Il-fondi mħallsin skont il-kontribuzzjoni finanzjarja għall-aċċess tal-Ftehim ta’
Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli jikkostitwixxu dħul funġibbli fil-baġit nazzjonali
tal-Marokk. Madankollu, il-fondi allokati għall-appoġġ settorjali jiġu assenjati
(ġeneralment bir-reġistrazzjoni fil-liġi annwali tal-finanzi) lill-Ministeru responsabbli
għas-sajd, u din hija kundizzjoni għall-konklużjoni u l-monitoraġġ tal-Ftehim ta’
Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli. Dawn ir-riżorsi finanzjarji huma kompatibbli ma’
sorsi oħra ta’ finanzjament mingħand donaturi oħra ta’ fondi internazzjonali biex
jitwettqu proġetti u/jew programmi fil-livell nazzjonali fis-settur tas-sajd. Japplikaw
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-monitoraġġ tal-allokazzjoni ġusta fl-użu talfondi.

MT
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1.6.

Durata u impatt finanzjarju
☒ Proposta/inizjattiva ta’ durata limitata
– ☒ Proposta/inizjattiva fis-seħħ mid-data tad-dħul fis-seħħ (jew jekk applikabbli,
l-applikazzjoni proviżorja) u għal erba’ snin
– ☐ Impatt finanzjarju minn SSSS sa SSSS
 Proposta/inizjattiva ta’ durata mhux limitata
– Implimentazzjoni b’perjodu ta’ tnedija minn SSSS sa SSSS,
– segwita b’operazzjoni fuq skala sħiħa.

1.7.

Modi ta’ ġestjoni ppjanati 13
☒ Ġestjoni diretta mill-Kummissjoni
– ☒ mid-dipartimenti tagħha, inkluż mill-persunal tagħha fid-delegazzjonijiet talUnjoni;
–  mill-aġenziji eżekuttivi
 Ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri
 Ġestjoni indiretta billi jiġu fdati kompiti ta’ implimentazzjoni baġitarja:
–  lill-pajjiżi terzi jew lill-korpi nnominati minnhom;
–  lill-organizzazzjonijiet internazzjonali u lill-aġenziji tagħhom (iridu jiġu
speċifikati);
– lill-BEI u lill-Fond Ewropew tal-Investiment;
–  lill-korpi msemmija fl-Artikoli 208 u 209 tar-Regolament Finanzjarju;
–  lill-korpi tal-liġi pubblika;
–  lill-korpi rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ servizz pubbliku sakemm
dawn jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;
–  lill-korpi rregolati mil-liġi privata ta’ Stat Membru li jkunu fdati blimplimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata u li jipprovdu garanziji finanzjarji
adegwati;
–  lill-persuni fdati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont itTitolu V tat-TUE, u identifikati fl-att bażiku rilevanti.
–

Jekk jiġi indikat iżjed minn mod ta’ ġestjoni wieħed, jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji fit-taqsima
“Kummenti”.

Kummenti

13
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Id-dettalji dwar il-modi ta’ ġestjoni u r-referenzi għar-Regolament Finanzjarju jinsabu fuq is-sit
BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2.

MIŻURI TA’ ĠESTJONI

2.1.

Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rapportar
Speċifika l-frekwenza u l-kundizzjonijiet.

Il-Kummissjoni (DĠ MARE, flimkien mal-uffiċjal tas-sajd tagħha bbażat fidDelegazzjoni tal-Unjoni f’Rabat, il-Marokk) se tiżgura l-monitoraġġ regolari talimplimentazzjoni tal-Protokoll, fejn jidħlu l-użu tal-opportunitajiet tas-sajd milloperaturi u d-data dwar il-qabdiet, kif ukoll ir-rispett tal-kundizzjonijiet tal-appoġġ
settorjali.
Il-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli jipprevedi mill-inqas laqgħa annwali
waħda tal-kumitat konġunt, li matulha l-Kummissjoni u r-Renju tal-Marokk jirrevedu
l-implimentazzjoni tal-Ftehim u tal-Protokoll tiegħu u, jekk ikun meħtieġ, jaġġustaw
il-programmazzjoni u, jekk ikun applikabbli, il-kontribuzzjoni finanzjarja.
2.2.

Sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

2.2.1.

Riskji identifikati
Ir-riskju identifikat huwa n-nuqqas tal-użu tal-opportunitajiet tas-sajd mis-sidien talbastimenti tal-UE u n-nuqqas ta’ użu jew dewmien fl-użu tal-fondi maħsuba għallfinanzjament tal-politika settorjali tas-sajd mir-Renju tal-Marokk.

2.2.2.

Tagħrif dwar is-sistema ta’ kontroll intern li ġiet stabbilita
Qed jiġi ppjanat djalogu estensiv dwar il-programmazzjoni u l-implimentazzjoni talpolitika settorjali prevista fil-Ftehim u fil-Protokoll. Bħala parti minn dawn il-metodi
ta’ kontroll se ssir ukoll analiżi konġunta tar-riżultati, imsemmija fl-Artikolu 7 talProtokoll.
Barra minn hekk, il-Ftehim u l-Protokoll fihom klawżoli speċifiċi għas-sospensjoni
tagħhom, skont ċertu kundizzjonijiet u f’ċertu ċirkustanzi.

2.2.3.

Stima tal-kostijiet u tal-benefiċċji tal-kontrolli u valutazzjoni tal-livell mistenni ta’
riskju ta’ errur

2.3.

Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet
Speċifika l-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ protezzjoni eżistenti jew previsti.

Il-Kummissjoni timpenja ruħha li tistabbilixxi djalogu politiku mar-Renju talMarokk u li tikkoordina b’mod regolari ma’ dan il-pajjiż bil-ħsieb li tevalwa u ttejjeb
il-ġestjoni tal-Ftehim u tal-Protokoll u li ssaħħaħ il-kontribut tal-Unjoni għallġestjoni sostenibbli tar-riżorsi. Kwalunkwe pagament li jsir mill-Kummissjoni taħt ilqafas tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli huwa soġġett għar-regoli u lproċeduri baġitarji u finanzjarji standard tal-Kummissjoni. B’mod partikolari, ilkontijiet bankarji tal-pajjiżi terzi fejn titħallas il-kontribuzzjoni finanzjarja jiġu
identifikati bis-sħiħ. L-Artikolu 4(4) tal-Protokoll jistipula li l-kontribuzzjoni
finanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas f’kont apposta għal dan lit-Teżor pubbliku
tar-Renju tal-Marokk.

MT

14

MT

3.

IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

3.1.

Intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u l-linji baġitarji tan-nefqa
affettwati
• Linji baġitarji eżistenti
Skont l-ordni tal-intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u tal-linji baġitarji.

Intestatura
tal-qafas
finanzjarju
pluriennali

Tip ta’
nefqa

Linja baġitarja
Numru
Intestatura

Kontribuzzjoni

Diff./Mhux
diff.
(14)

millpajjiżi talEFTA 15

mill-pajjiżi
kandidati 16

minn
pajjiżi
terzi

skont it-tifsira talArtikolu 21(2)(b)
tar-Regolament
Finanzjarju

DIFF.

LE

LE

LE

LE

Numru 11.03.01

2

L-istabbiliment
ta’
qafas
ta’
governanza għall-attivitajiet tas-sajd li
jwettqu l-bastimenti tas-sajd talUnjoni Ewropea fl-ilmijiet ta’ pajjiżi
terzi (Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd
Sostenibbli)
• Linji baġitarji ġodda mitluba

Skont l-ordni tal-intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u tal-linji baġitarji.
Intestatura
tal-qafas
finanzjarju
pluriennali

Linja baġitarja

Tip ta’
nefqa

Numru
[Intestatura……………………………………
…]

Diff./Mhux
diff.

[XX.YY.YY.YY]

14
15
16
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Kontribuzzjoni
millpajjiżi talEFTA

mill-pajjiżi
kandidati

minn
pajjiżi
terzi

skont it-tifsira talArtikolu 21(2)(b)
tar-Regolament
Finanzjarju

IVA/LE

IVA/LE

IVA/LE

IVA/LE

Diff. = Approprjazzjonijiet differenzjati / Mhux diff. = Approprjazzjonijiet mhux differenzjati.
EFTA: Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles.
Pajjiżi kandidati u, meta jkun applikabbli, pajjiżi kandidati potenzjali mill-Balkani tal-Punent.
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3.2.

Impatt stmat fuq in-nefqa
[Jenħtieġ li din it-taqsima timtela billi tintuża l-ispreadsheet dwar id-data baġitarja ta’ natura amministrattiva (it-tieni dokument flAnness ta’ din id-dikjarazzjoni finanzjarja) u tittella’ fis-CISNET għal finijiet ta’ konsultazzjoni bejn is-servizzi.]

3.2.1.

Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa
miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Intestatura tal-qafas finanzjarju
pluriennali:

Numru 2

DĠ MARE

Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

Sena
2019 17

Sena
2020

Sena
2021

Sena
2022

37.000
37.000

38.800
38.800

42.400
42.400

42.400
42.400

160.600
160.600

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

TOTAL

Approprjazzjonijiet operazzjonali
Numru tal-linja baġitarja 11.0301
Numru tal-linja baġitarja

Impenji

(1)

Pagamenti

(2)

Impenji

(1a)

Pagamenti

(2a)

Approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati millpakkett ta’ programmi speċifiċi 18
Numru tal-linja baġitarja

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
għad-DĠ MARE

17
18

MT

(3)

Impenji
Pagamenti

=1+1a
+3
=2+2a
+3

Is-Sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/tal-inizjattiva.
Assistenza teknika u/jew amministrattiva u nefqa li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta’ programmi u/jew ta’ azzjonijiet tal-UE (li qabel kienu l-linji “BA”), riċerka
indiretta u riċerka diretta.
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TOTAL
operazzjonali

tal-approprjazzjonijiet

Impenji

(4)

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

Pagamenti

(5)

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

TOTAL tal-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva
ffinanzjati mill-pakkett għal programmi speċifiċi

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
skont l-INTESTATURA 2
tal-qafas finanzjarju pluriennali

(6)

Impenji

=4+ 6

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

Pagamenti

=5+ 6

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

Jekk il-proposta/l-inizjattiva taffettwa iżjed minn intestatura waħda:
TOTAL
operazzjonali

tal-approprjazzjonijiet

Impenji

(4)

Pagamenti

(5)

TOTAL tal-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva
ffinanzjati mill-pakkett għal programmi speċifiċi

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
skont l-INTESTATURI 1 sa 4
tal-qafas finanzjarju pluriennali
(Ammont ta’ referenza)

MT

(6)

Impenji

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6
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Intestatura tal-qafas finanzjarju
pluriennali:

5

“Nefqa amministrattiva”
miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)
Sena
N

Sena
N+1

Sena
N+2

Sena
N+3

TOTAL

DĠ: <…….>
Riżorsi umani
Nefqa amministrattiva oħra
TOTAL tad-DĠ<…….>

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
skont l-INTESTATURA 5
tal-qafas finanzjarju pluriennali

Approprjazzjonijiet

(Total ta’ impenji = Total
ta’ pagamenti)

miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
skont l-INTESTATURI 1 sa 5
tal-qafas finanzjarju pluriennali

19
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Sena
2019 19

Sena
2020

Sena
2021

Sena
2022

Impenji

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

Pagamenti

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

TOTAL

Is-Sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/tal-inizjattiva.
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3.2.2.

Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet operazzjonali
–  Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet operazzjonali
– ☒ Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet operazzjonali, kif spjegat hawn taħt:
Approprjazzjonijiet ta’ impenn f’miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Kost

Kost

Kost

Sena
2022

Nru

Kost
medju

Sena
2021

Nru

Tip 20



Nru

Indika lgħanijiet u loutputs

Sena
2020

Nru

Sena
2019

TOTAL

Kost

Nru
totali

Kost
totali

GĦAN SPEĊIFIKU Nru 1 21…
- Aċċess

annwal

19.100

20.000

21.900

21.900

82.900

- Settorjali

annwal

17.900

18.800

20.500

20.500

77.700

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

37.000

38.800

42.400

42.400

160.600

- Output
Subtotal tal-għan speċifiku Nru 1
GĦAN SPEĊIFIKU Nru 2…
- Output
Subtotal tal-għan speċifiku Nru 2
KOST TOTALI

20
21
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L-outputs huma l-prodotti u s-servizzi li jridu jiġu pprovduti (pereż.: l-għadd ta’ skambji ta’ studenti ffinanzjati, l-għadd ta’ km ta’ toroq mibnija, eċċ.).
Kif deskritt fil-punt 1.4.2. “Għanijiet speċifiċi…”.

19

MT

3.2.3.

Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

3.2.3.1. Sommarju
– ☒ Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura
amministrattiva
–  Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura
amministrattiva, kif spjegat hawn taħt:
miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)
Sena
N 22

Sena
N+1

Sena
N+2

Sena
N+3

Daħħal is-snin kollha li hemm bżonn biex turi
d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)

TOTAL

INTESTATURA 5
tal-qafas finanzjarju
pluriennali
Riżorsi umani
Nefqa amministrattiva
oħra
Subtotal talINTESTATURA 5
tal-qafas finanzjarju
pluriennali

barra millINTESTATURA 5 23
tal-qafas finanzjarju
pluriennali

Riżorsi umani
Nefqa oħra
ta’ natura amministrattiva
Subtotal
barra millINTESTATURA 5
tal-qafas finanzjarju
pluriennali

TOTAL

L-approprjazzjonijiet meħtieġa għar-riżorsi umani u għal nefqa oħra ta’ natura amministrattiva se jiġu koperti millapproprjazzjonijiet tad-DĠ li diġà jkunu assenjati għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li diġà jkunu ġew riassenjati fid-DĠ,
flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ tal-ġestjoni skont il-proċedura
annwali
ta’
allokazzjoni
u
fid-dawl
tal-limitazzjonijiet
baġitarji.

22
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Is-Sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/tal-inizjattiva.
Assistenza teknika u/jew amministrattiva u nefqa li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta’ programmi u/jew
ta’ azzjonijiet tal-UE (li qabel kienu l-linji “BA”), riċerka indiretta u riċerka diretta.
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3.2.3.2. Rekwiżiti stmati ta’ riżorsi umani
– ☒ Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ riżorsi umani.
–  Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt:
L-istima trid tiġi espressa f’unitajiet ekwivalenti għall-full-time

Sena
N

Sena
N+1

Sena N+2

Sen
a
N+
3

Daħħal
is-snin
kollha
li
hemm
bżonn
biex
turi ddurata
talimpatt
(ara lpunt
1.6)

Pożizzjonijiet fil-pjan ta’ stabbiliment (uffiċjali u aġenti temporanji)
XX 01 01 01 (Kwartieri Ġenerali u Uffiċċji tarRappreżentanza tal-Kummissjoni)
XX 01 01 02 (Delegazzjonijiet)
XX 01 05 01 (Riċerka indiretta)
10 01 05 01 (Riċerka diretta)
Persunal estern (f’unità Ekwivalenti għall-Full-Time: FTE) 24
XX 01 02 01 (AC, END, INT mill-“pakkett globali”)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT u JED fiddelegazzjonijiet)
XX 01 04 yy

- fil-Kwartieri Ġenerali

25

- fid-Delegazzjonijiet
XX 01 05 02 (AC, END, INT – Riċerka indiretta)
10 01 05 02 (AC, END, INT – Riċerka diretta)
Linji baġitarji oħra (speċifika)
TOTAL

XX huwa l-qasam ta’ politika jew it-titolu baġitarju kkonċernat.
Ir-riżorsi umani meħtieġa se jiġu koperti mill-persunal tad-DĠ li diġà jkun assenjat għall-ġestjoni tal-azzjoni
u/jew li diġà jkun ġie riassenjat fid-DĠ, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li
tista’ tingħata lid-DĠ tal-ġestjoni skont il-proċedura annwali ta’ allokazzjoni u fid-dawl tal-limitazzjonijiet
baġitarji.

Deskrizzjoni tal-kompiti li jridu jitwettqu:
Uffiċjali u aġenti temporanji
Persunal estern

24
25

MT

AC = Aġent Kuntrattwali; AL = Persunal Lokali; END = Espert Nazzjonali Sekondat; INT = Persunal
tal-aġenziji; JED= Espert Żagħżugħ fid-Delegazzjonijiet.
Sottolimitu għall-persunal estern kopert minn approprjazzjonijiet operazzjonali (li qabel kienu l-linji
“BA”).
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3.2.4.

Kompatibbiltà mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali
– ☒ Il-proposta/l-inizjattiva hija kompatibbli mal-qafas finanzjarju pluriennali
attwali.
–  Il-proposta/l-inizjattiva se tkun tinvolvi riprogrammazzjoni tal-intestatura
rilevanti fil-qafas finanzjarju pluriennali.
Spjega liema riprogrammazzjoni hija meħtieġa, filwaqt li tispeċifika l-linji baġitarji kkonċernati u lammonti korrispondenti.

–  Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-applikazzjoni tal-istrument ta’ flessibbiltà jew
ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali.
Spjega x’inhu meħtieġ, filwaqt li tispeċifika l-intestaturi u l-linji baġitarji kkonċernati u l-ammonti
korrispondenti.

3.2.5.

Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi
– Il-proposta/l-inizjattiva ma tipprevedix kofinanzjament minn partijiet terzi.
– Il-proposta/l-inizjattiva tipprevedi l-kofinanzjament stmat hawn taħt:
Approprjazzjonijiet f’miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)
Sena
N

Speċifika
l-korp
kofinanzjament

Sena
N+1

Sena
N+2

Sena
N+3

Daħħal is-snin kollha li hemm
bżonn biex turi d-durata talimpatt (ara l-punt 1.6)

Total

ta’

TOTAL talapproprjazzjonijiet
kofinanzjati

MT
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3.3.

Impatt stmat fuq id-dħul
– ☒ Il-proposta/l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq id-dħul.
–  Il-proposta/l-inizjattiva għandha l-impatt finanzjarju li ġej:


fuq ir-riżorsi proprji



fuq id-dħul mixxellanju
miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Linja baġitarja tad-dħul:

Approprjazzjo
nijiet
disponibbli
għas-sena
finanzjarja
attwali

Impatt tal-proposta/tal-inizjattiva 26
Sena
N

Sena
N+1

Sena
N+2

Sena
N+3

Daħħal is-snin kollha li hemm bżonn biex
turi d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)

Artikolu ………….

Għad-dħul “assenjat” mixxellanju, speċifika l-linji baġitarji tan-nefqa affettwati.

Speċifika l-metodu biex jiġi kkalkolat l-impatt fuq id-dħul.
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Fir-rigward tar-riżorsi proprji tradizzjonali (id-dazji doganali, l-imposti fuq iz-zokkor), l-ammonti
indikati jridu jkunu ammonti netti, jiġifieri ammonti grossi wara t-tnaqqis ta’ 25 % tal-kostijiet tal-ġbir.
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