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STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
“Issa hu l-mument li nħarsu lejn l-Ekonomija Ekoloġika u l-ħolqien ta’ green jobs f'pajjiżna”
– Carmelo Abela
Il-Ministru Carmelo Abela għamel referenza għall-ħolqien tal-ekonomija li jmiss, dik imsejħa bħala
l-Ekonomija Ekoloġika, li għandha twassal għal iżjed ħolqien ta’ xogħol, hekk imsejħa green jobs,
xogħol li fi kliem il-Ministru Abela ghandu jkun ta’ iżjed kwalità. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim
Ministru qal dan waqt laqgħa ta’ konsultazzjoni mal-Core Group tal-MEUSAC dwar ir-Reviżjoni talPolitika Kummerċjali tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin.
Flimkien mal-imsieħba soċjali u r-rappreżentati tas-soċjetà ċivili, ġiet diskussa kif is-saħħa
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea bħala blokk ta’ 27 pajjiż membru hi ħafna akbar mis-saħħa ta’ kull
pajjiż individwali fejn jidħlu ftehimiet ta’ kummerċ ma’ pajjiżi terzi. Waqt il-laqgħa, ġew diskussi
proposti tal-Kummissjoni Ewropea għal reviżjoni maġġuri tal-politika kummerċjali tal-Unjoni
Ewropea biex tindirizza b’mod mgħaġġel u sostenibbli l-irkupru soċjo-ekonomiku u t-tisħiħ talkompetittività f’diversi oqsma, anke fid-dawl li l-ekonomija globali ġiet milquta mill-pandemija.
Fl-introduzzjoni tiegħu għal-laqgħa, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li reviżjoni tajba talmod kif l-Unjoni Ewropea taħdem f’dan il-qasam tista’ toħloq iktar impjiegi ta’ kwalità, tħares lillimpriżi minn prattiċi li forsi mhumiex għal kollox ġusti, jew li huma antikwati, u tiżgura koerenza
mal-prijoritajiet ġenerali tal-Unjoni Ewropea, bħall-iżvilupp sostenibbli, it-tibdil tal-klima u lekonomija diġitali..
Il-Ministru Abela rrefera għall-istrateġija ta’ sħubija mal-Afrika li l-gvern Malti nieda fil-bidu ta’ din
is-sena u li biha Malta kienet it-tieni stat membru tal-Unjoni Ewropea li adotta tali strateġija. Din listrateġija ġiet imfaħħra mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula Von der Leyen, li sal-aħħar
ta’ din is-sena se tkun qed tfassal strateġija għall-Unjoni Ewropea biex jiġi sfruttat il-potenzjal talħidma flimkien mall-kontinent Afrikan.
Il-konsultazzjoni li nbdiet tkopri dawn l-aspetti ewlenin; il-bini ta’ ekonomija tal-Unjoni Ewropea li
tkun reżiljenti u sostenibbli wara l-pandemija tal-Covid-19; il-ħolqien ta’ opportunitajiet kummerċjali
madwar id-dinja għan-negozji; it-tisħiħ tal-kontribuzzjoni ta’ politika kummerċjali li tindirizza l-isfidi
dinjin ewlenin bħat-tibdil fil-klima, l-iżvilupp sostenibbli, u t-tranżizzjoni diġitali; it-titjib talkundizzjonijiet ekwi u l-protezzjoni tan-negozji u taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.
Il-preżentazzjoni tal-proposti ta’ reviżjoni saret mis-Sur Godwin Mifsud, Direttur Ġenerali tadDipartiment tal-Politika Ekonomika u s-Sur David Sammut, Direttur għall-Politika Ekonomika
Internazzjonali, fil-Ministeru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji, li ħadu wkoll il-kummenti talAttachments: photos
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membri dwar il-proposti ta’ reviżjoni għall-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. Fost oħrajn, ilmembri qajmu punti dwar; l-iżvantaġġi li Malta tiffaċċja f’dawk li huma ktajjen ta’ provvista (supply
chains) u li ħarġu iktar fil-beraħ bil-pandemija; l-aċċess għal opportunitajiet li toffri l-Unjoni Ewropea
għall-intrapriżi żgħar u medji u l-aċċess għall-finanzjament; it-tisħiħ tan-negozju onlajn; li jiġi
assigurat li l-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea ma’ pajjiżi terzi ma jimminawx l-istandards għoljin talUnjoni; li ma tiġix ittollerata l-ebda forma ta’ xogħol mit-tfal u li jitħarsu dejjem id-drittijiet talħaddiema f’kull livell tal-ekonomija, l-iktar fl-aspetti marbuta mat-tibdil fil-klima u l-ħarsien talambjent.
Waqt il-laqgħa tal-Core Group, id-Direttur għall-Fondi tal-Unjoni Ewropea fil-MEUSAC Dr Darren
Grasso informa lill-membri dwar sejħa għal applikazzjonijiet għal Fondi Ewropej mill-Fond Soċjali
Ewropew. Fost oħrajn, is-sejħa hija miftuħa għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-imsieħba
soċjali u tittratta proġetti favur l-inklużjoni attiva fis-suq tax-xogħol għal nies vulnerabbli u
żvantaġġjati u t-tisħiħ tad-djalogu soċjali. L-organizzazzjonijiet imsieħba ġew mistiedna
jikkuntattjaw lill-MEUSAC għall-assistenza jekk ikunu interessati japplikaw għal dawn il-fondi.
Filmat għall-Aħbarijiet U Kummenti:
https://wetransfer.com/downloads/a0fa0172d5a70d552c72239a9fda3a3120200730105908/f2545d8
ccedb2cbebcd70403f15ceabf20200730105923/ce66f9
Filmat: https://youtu.be/dL2qfefzuQ4
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