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STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ U L-UGWALJANZA
U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ U DJALOGU
SOĊJALI
Is-sħab soċjali jiddiskutu l-kisbiet, il-benefiċċji u l-isfidi tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea
- Ippreżentat ir-Rapport ta’ Ħidma tal-MEUSAC għall-2018
Waqt laqgħa tal-Core Group tal-MEUSAC, is-sħab soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili
ddiskutew x’fissru għal pajjiżna 15-il sena sħubija fl-Unjoni Ewropea u x’inhuma l-isfidi li għandha
tkompli tinidirizza fis-snin li ġejjin.
Fil-bidu tal-laqgħa, il-Kap tal-MEUSAC Mandy Falzon ippreżentat ir-Rapport ta’ Ħidma talMEUSAC għall-2018 fejn jidħlu l-oqsma tal-konsultazzjoni dwar materji tal-Unjoni Ewropea, linformazzjoni lis-setturi varji tas-soċjetà u l-assistenza lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi,
kunsilli lokali u entitajiet oħra biex jinkisbu fondi tal-Unjoni Ewropea.
L-għan ta’ din il-laqgħa kien li jiġu diskussi l-oqsma li fihom Malta għamlet suċċess mis-sħubija flUnjoni Ewropea u kif tista’ tisfrutta aktar il-benefiċċji tas-sħubija għal kull settur tas-soċjetà, waqt
li jiġu nnotati ukoll dawk l-oqsma li jeħtieġu aktar attenzjoni fil-progress tagħhom meta mqabbla
ma’ Stati Membri oħra.
Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal li Malta għandha tkun interlokatur fit-tfassil tal-futur
tal-UE. Il-futur tal-proġett Ewropew huwa maqbud bejn zewġ linji ta ħsieb totalment opposti minn
xulxin. Fuq naħa hemm dawk li qed jimbuttaw lejn Ewropa federali u fuq naħa oħra l-populisti li
qed jiddubitaw jekk għandhomx jibqgħu jirrispettaw il-prinċipji baziċi Ewropej imsejsa fuq ittrattati.
Huwa qal li fl-għaxar snin li ġejjin, il-proġett Ewropew jista’ jsalva jekk jirnexxilna nsibu
soluzzjoni. Soluzzjoni ċara hemm: minflok nitkellmu dwar Ewropa federali, linja ta’ ħsieb li qed
tkompli tnaffar lin-nies mill-proġett Ewropew, il-kapijiet tal-Istati Membri għandhom jaqblu dwar
il-libertajiet fundamentali, u s-suq ewlieni. Ladarba is-27 membru stat jaqblu li se jirrispettaw laspetti bażiċi tat-trattati, imbgħad ikun hemm lok għal relazzjonijiet bilaterali volontarji bejn l-Istati
Membri f’oqsma sensittivi bħal ma huma dawk tad-difiża, tas-sigurtà nazzjonali, u talimmigrazzjoni fost ohrajn. B’hekk ikollna koalizzjonijiet ta’ pajjiżi li jiddeċiedu huma li jingħaqdu
flimkien. Inutli ngħidu li hemm bżonn li jaqbel kulħadd meta għandna pajjiżi fundamentalment
kontra l-koperazzjoni fuq l-oqsma msemmija u oħrajn, żied is-Segretarju Parlamentari Farrugia.
Dwar in-negozjati tal-baġit Ewropew, is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li l-Gvern qed jirsisti
mal-Kummissjoni Ewropea sabiex Malta tieħu pakkett ġust. Lil hinn mill-prodott gross domestiku,
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Malta xorta għandha sfidi fis-setturi tal-infrastruttura, l-edukazzjoni, u l-ħiliet li għandha bżonn
għal-lum u għal għada, u b’hekk nistgħu ninnegozjaw biex il-fondi Ewropej ikomplu jkunu parti
mis-suċċess ekonomiku ta’ pajjiżna. Is-Segretarju Farrugia qal li Malta se tkun fost l-ewwel pajjiżi
mill-pajjiżi li ssieħbu fl-Unjoni Ewropea 15 il-sena ilu li se jkollu taqsima ta’ ħaddiema
speċjalizzati fl-assorbiment tal-fondi diretti Ewropej.
Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li wara 15-il sena fl-Unjoni
Ewropea, huwa żmien tajjeb għal rendikont ta’ pajjiżna u għal bqija tal-Unjoni Ewropea.
Il-Ministru Dalli fissret kif f’waħda mid-diskussjonijiet riċenti fil-Kunsill dwar l-Affarijiet Ġenerali,
hija sostniet illi l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun eqreb taċ-ċittadini jekk l-Istati Membri mhumiex
kapaċi jaqblu fuq soluzzjonijiet fejn kulħadd iġorr il-piż li jiflaħ. Hi qalet li mas-solidarjetà
għandha tiġi r-responsabbiltà jekk ma rridux li jkun hemm kunflitti bejn l-Istati Membri.
Fuq nota ġenerali, il-Ministru Dalli qalet li l-Unjoni Ewropea bħalissa qiegħda fi żmien ta’ tiġdid,
bl-elezzjonijiet illi jmiss se jiddeterminaw il-formazzjoni tal-Parlament Ewropew. Iżda lil hinn millpolitika interna u l-bdil tal-kapijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej, il-familji jinteressahom mill-kwalità
tal-ħajja u kif l-Unjoni Ewropea qed taffetwahom fil-ħajja ta’ kuljum.
Hawnhekk semmiet il-proġett tat-triq taċ-ċawsli u ddeskrivietu bħala eżempju ta’ kif l-Unjoni
Ewropea qed tagħmel differenza pożittiva fil-ħajjiet tan-nies billi f’ċertu proġetti timponi li biex
jiġu allokati fondi Ewropej il-proġetti jridu jkunu ta’ ġid għas-saħħa taċ-ċittadini u tal-ambjent.
B’mod reċiproku u b’konsistenza mal-ispirtu tal-Unjoni, il-Ministru qalet li Malta qed tagħti ukoll
lill-Ewropa b’mod speċjali fil-qasam tal-ugwaljanza. F’liema qasam pajjiżna qed jesporta l-aqwa
standards u jservi ta’ mudell għall-bqija tal-Istati Membri wara li għar-raba’ sena konsekuttiva kien
ikkonfermat bħala l-aqwa fl-Ewropa fejn jidħlu l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem.
Waqt il-ħin tad-diskussjoni diversi sħab soċjali tkellmu dwar il-benefiċċji tas-sħubija u s-sfidi li
jolqtu temi diversi fosthom l-ekonomija Għawdxija, it-turiżmu, l-farmaċija, in-negozji żgħar u
medji, u l-bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol.
Il-fehmiet tas-sħab soċjali se jkunu qegħdin jinġabru f’rapport mill-MEUSAC biex jiġi ppreżentat
lill-gvern fil-ġimgħat li ġejjin.

PR 191084

Page: 2 of 2
DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI – DEPARTMENT OF INFORMATION
MALTA

