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IL-FOND EWROPEW GĦALL-AFFARIJIET MARITTIMI
U S-SAJD
L-ekosistemi u l-isfidi tal-baħar huma, fin-natura tagħhom, globali. L-istokks talħut u l-iskart tal-plastik ma jirrispettawx il-fruntieri. Għalhekk, l-Unjoni Ewropea
għandha tieħu azzjoni biex tipproteġi, tikkonserva u tiżgura l-użu sostenibbli
tal-ibħra tagħna, kemm fit-territorju tagħha u kif ukoll barra. Flimkien massajjieda tagħna u mal-industriji marittimi innovattivi tagħna nistgħu nerġgħu
nagħtu s-saħħa lura lill-oċeani tagħna.
Karmenu Vella, Ambjent, Affarijiet Marittimi u Sajd

X’INHU?

GĦALIEX DIN HIJA PRIJORITÀ?

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet
Marittimi u s-Sajd (FEMS) jappoġġa
s-setturi tas-sajd u marittimi
sostenibbli tal-UE, kif ukoll ir-rwol
tal-UE bħala mexxejja internazzjonali
fil-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani.

Il-baħar jiksi iktar minn żewġ terzi tal-pjaneta tagħna u għandu l-potenzjal
biex jistimula t-tkabbir ekonomiku, biex joħloq ix-xogħol u jkattar il-prosperità.
L-attivitajiet marittimi bħas-sajd, l-akkwakultura, it-turiżmu kostali, l-enerġija
mill-oċeani, il-bijoteknoloġija “blu” u oħrajn, jgħinu biex jinħolqu komunitajiet
kostali b’saħħithom u jsawru n-nisġa soċjali rikka tar-reġjuni marittimi Ewropej.
Fl-istess waqt, dawn l-attivitajiet ekonomiċi għandhom isiru b’tali mod li jkunu
kemm ambjentalment kif ukoll soċjalment sostenibbli.

LIEMA TIPI TA’ AZZJONIJIET SE JKUNU APPOĠĠJATI?
Il-FEMS ta’ wara l-2020 se jiffoka fuq erba’ prijoritajiet:

>
>

It-trawwim tas-sajd sostenibbli u l-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

>
>

It-tkabbir ta’ ekonomija blu sostenibbli u t-trawwim ta’ komunitajiet kostali b’saħħithom;

Il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel fl-Unjoni Ewropea permezz ta’akkwakultura u swieq sostenibbli
u kompetittivi;

It-tisħiħ tal-governanza internazzjonali tal-oċeani u ibħra u oċeani nodfa, sikuri, ġestiti b’mod sostenibbli, li
jkollhom is-sigurtà.

DAN XI JFISSER F’TERMINI FINANZJARJI?
Il-proposta għall-baġit fit-tul ġenerali tal-Unjoni Ewropea tistipula l-issuktar tal-appoġġ għall-politiki tas-sajd u l-politiki
marittimi.
Il-baġit tal-FEMS propost huwa ta’ EUR 6.14-il biljun fil-prezzijiet attwali, mis-sena 2021 sal-2027. Ir-riżorsi tal-FEMS
huma fil-biċċa l-kbira maqsumin bejn ġestjoni kondiviża u ġestjoni diretta.

X’HEMM ĠDID FIL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI?
>

Is-simplifikazzjoni u għażla usa’ għall-Istati Membri biex jimmiraw l-appoġġ lejn il-prijoritajiet strateġiċi
tagħhom minflok ikollhom jagħżlu minn “menù” ta’ azzjonijiet eliġibbli.

>

Allinjament aħjar mal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej l-oħrajn. Ir-regoli li japplikaw għall-fondi
kollha huma stipulati f’“Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni”.

>

Iktar enfasi fuq ir-riżultati. Pereżempju, is-sajjieda jirċievu fondi biss jekk juru li jkunu għenu biex jintlaħqu
l-objettivi tal-konservazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd.

>
>

Enfasi akbar fuq sajjieda kostali fuq skala żgħira bil-għan li jiġu promossi l-prattiki tas-sajd sostenibbli tagħhom.

>

Sinerġiji msaħħa mal-politiki l-oħra tal-UE, eż. il-kontribuzzjoni lejn il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima
u l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropea dwar il-plastik f’ekonomija ċirkolari.

>

Appoġġ għal oċeani sikuri, nodfa u ġestiti b’mod sostenibbli li jkollhom is-sigurtà. Għall-ewwel darba, il-FEMS
se jappoġġa l-impenji u l-objettivi internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, se jkun hemm fondi disponibbli
għas-sorveljanza marittima u l-kooperazzjoni tal-gwardja tal-kosta.

il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, għall-investiment fis-setturi tat-tkabbir blu u l-istrateġiji għall-baċiri
tal-baħar

>
>

il-Fond Soċjali Ewropew, għall-żvilupp tal-ħiliet fis-settur tas-sajd kif ukoll fis-setturi marittimi

>

l-Istrument InvestEU, li jista’ jkollu rwol importanti fil-promozzjoni tal-istrumenti finanzjarji u għall-appoġġ ta’
pjattaforma ta’ investiment immirat għall-ekonomija l-blu.

il-Programm Qafas tar-Riċerka u l-Innovazzjoni, pereżempju għall-appoġġ tal-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju
biex jittestjaw u jimplimentaw is-soluzzjonijiet innovattivi għat-tkabbir blu
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Lil hinn mill-FEMS, hemm sinerġiji oħra ma’ possibbiltajiet oħra ta’ finanzjament Ewropew, eż.:
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Appoġġ ikbar u usa’ għall-komunitajiet kostali. Meta mqabbel mal-perjodu 2014–2020, l-appoġġ għal sħubijiet
lokali huwa estiż biex ikopri s-setturi kollha tal-ekonomija blu.

