DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI
DEPARTMENT OF INFORMATION
MALTA

Press Release
PR 181942

13.09.2018

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ U L-UGWALJANZA
‘Għid tiegħek dwar l-Ewropa’ – Konsultazzjoni dwar il-futur tal-impjiegi u l-industrija
Il-MEUSAC u l-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza organizza t-tielet minn serje ta’
konsultazzjonijiet dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea (UE) bit-tema, ‘Il-Futur tax-Xogħol u lIndustrija’. L-inizjattiva tal-konsultazzjonijiet maċ-ċittadini kienet ġiet proposta mill-President
Franċiż Emmanuel Macron biex waqt li jinstemgħu aktar it-tħassib, it-tamiet u l-aspettattivi taċċittadini Ewropej, huma jħossuhom iktar parti mill-proġett Ewropew. It-tema ġenerali ta’ dawn ilkonsultazzjonijiet ‘Għid tiegħek dwar l-Ewropa’ ġiet promossa f’Malta mill-Prim Ministru Joseph
Muscat bl-għan li d-djalogu dwar il-futur tal-UE jitwessa’ biex jinkludi anke lil dawk li jħossuhom
esklużi jew li għandhom ideat differenti dwar il-futur tal-UE.
Fil-laqgħa ħadu sehem rappreżentanti minn unions tal-ħaddiema u organizzazzjonijiet ta’ min
iħaddem, u oħrajn minn setturi differenti ta’ industriji u professjonijiet. Id-diskussjoni ffukat fuq lisfidi li qed jirriżultaw mill-iżviluppi kontinwi tar-rivoluzzjoni diġitali u l-kompetittività li l-Unjoni
Ewropea qed taffaċċja f’ekonomija globalizzata. B’mod speċifiku ssemmew l-isfidi fis-settur
turistiku li wkoll kien milqut mir-rivoluzzjoni diġitali, bi pjattaformi teknoliġiċi li huma diffiċli biex
tirregolahom. Mil-lenti ġenerali ntqal li l-Ewropa għandha tuża lingwaġġ li jinftiehem miċ-ċittadini
komuni jekk verament trid tasal għandhom, waqt li saret sejħa biex l-Unjoni Ewropea tindirizza t‘theddida eżistenzjali’ kkawżata mill-estremitajiet opposti li qed jiddominaw il-klima politika
Ewropea.
B’referenza għad-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker dwar l-istat
tal-Unjoni Ewropea, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, Helena Dalli qalet li dan leżerċizzju ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi maċ-ċittadini huwa eżempju ħaj tal-ħidma li qed titwettaq
biex jixxettlu s-siġar li se joffru l-kenn għall-ġenerazzjonijiet futuri, dan għaliex għaxar snin oħra, ixxogħol mhux se jibqa’ dak li hu llum u għaldaqstant jeħtieġ li nwittu t-triq għal din il-bidla u l-isfidi
li ġġib magħha.
Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment, u n-Negozji ż-Żgħar Chris Cardona fisser il-kompetittività
aggressiva li teżisti fil-qasam tal-innovazzjoni u r-relazzjonijiet internazzjonali bħala sfidi kruċjali li
pajjiżna jrid jilqa’ għalihom biex ikompli jkattar l-ekonomija u l-industrija innovattiva tiegħu.
Għalhekk għaddejjin negozjati b’saħħithom ħafna biex nassiguraw allokazzjoni xierqa mill-baġit talUnjoni Ewropea għall-innovazzjoni, żied Chris Cardona. Huwa temm jgħid li f’Malta qed jirnexxilna
noħolqu bilanċ bejn dawk l-industriji li nibtu snin ilu, u dawk l-industriji innovattivi li qed jixprunaw
it-tkabbir ekonomiku bla preċedent li qed igawdi minnu kulħadd.
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Għal-laqgħa attenda wkoll il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo li qal li lpopuliżmu u l-Brexit mhumiex il-kaġun tal-kriżi li qed taffaċċja l-Ewropa, iżda l-effett tal-vojt kbir
li tħalla mill-istituzzjonijiet Ewropej u l-attitudni ta’ ċertu mexxejja li fit-tajjeb ħadu l-mertu, waqt li
fil-ħażin ippuntaw lejn l-Ewropa. B’referenza għall-kompetittività aggressiva fil-qasam talinnovazzjoni, Evarist Bartolo qal li l-Unjoni Ewropea għandha tikkunsidra mill-ġdid il-pożizzjoni
tagħha fuq aspetti bħas-state aid, li jistgħu jkunu ta’ xkiel fil-konfront ta’ ġganti ekonomiċi bħaċĊina, il-Ġappun, u l-Istati Uniti.
Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia
fakkar kif il-gvern kiseb u alloka €30 miljun f’fondi Ewropej għall-intrapriżi żgħar u medji flindustrija innovattiva lokali, fondi li permezz tagħhom din l-industrija tista’ tkompli tikber u tkattar
l-impjiegi. Huwa rrefera wkoll għall-€20 miljun li ġew allokati għar-riċerka u l-iżvilupp ta’ dan issettur, fosthom bit-taħriġ u t-tisħiħ tal-ħiliet speċjalizzati li teħtieġ din l-industrija.
Dak li joħroġ minn dawn il-laqgħat ta’ konsultazzjoni se jinġabar f’rapport mill-MEUSAC li jiġi
ppreżentat flimkien ma’ rapporti mill-istati membri l-oħra għall-kunsiderazzjoni u d-diskussjoni millkapijiet ta’ stat jew gvern fil-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2018. Il-konklużjonijiet imbagħad jiġu
ppreżentati fis-summit tal-istess kapijiet f’Mejju 2019 f’Sibiu, ir-Rumanija. Dan se jkun l-ewwel
summit wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.
Laqgħa oħra minn din is-sensiela ta’ konsultazzjonijiet se ssir fil-kampus tal-Università f’Għawdex
nhar l-Erbgħa, 26 ta’ Settembru, fis-6pm. It-tema tkun il-futur tal-biedja.
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