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Matul l-ewwel nofs tas-sena 2021, komplejt b’ħidma
ma taqta’ xejn f’oqsma differenti, dejjem għall-ġid tal-
poplu Malti u Għawdxi. Dan anke fl-isfond tas-sentejn

minn meta intom tajtuni l-fiduċja sabiex
nirrappreżentakom fuq livell Ewropew. Ta’ dan

nirringrazzjakom u nistedinkom issegwu filmat qasir
b’memorji mill-isbaħ tal-kampanja elettorali.

JANNAR

Aktar ħidma biex tiġi implimentata 
l-Istrateġija favur in-Negozji Żgħar u Medji 
 

·       Ħidma kruċjali biex niżgura li l-Istrateġija għan-Negozji Żgħar u Medji tiġi
implimentata b’mod sħiħ u effettiv.

·       Il-ħidma kompliet għaddejja wara l-vot suċċess fuq ir-Rapport tal-
Parlament Ewropew f’Diċembru, li tiegħu kont negozjatriċi għan-nom tas-
Soċjalisti u Demokratiċi.

·       Komplejt nisħaq fuq il-ħtieġa li jkun eżaminat minn qabel l-impatt li
kwalunkwe reviżjoni tar-regoli Ewropej tal-kompetizzjoni jista’ jkollha fuq negozji
f’żoni li diġà huma żvantaġġjati minħabba l-qagħda ġeografika tagħhom bħal
Malta u Għawdex.

·       Komplejt nappella għal aktar flessbilità fir-regoli ta’ kompetizzjoni li ttejjeb
il-qagħda ta’ negozji żgħar u medji li joperaw minn gżejjer u periferiji.

FRAR

Politika li tirrifletti l-ħtiġijiet tal-gżejjer Ewropej 
 

F’dibattitu importanti ko-ordinat mill-Intergrupp dwar l-Ibħra, Xmajjar,
Gżejjer u Żoni tal-Kosta fi ħdan il-Parlament Ewropew (SEARICA) li
tiegħu jien membru attiv, sħaqt dwar l-importanza li ngħinu gżejjer u żoni
marittimi fl-Ewropa jirkupraw mill-effetti tal-COVID-19.
Tlabt għal diskussjoni aperta dwar flessibilita’ estiża tar-regoli dwar l-
Għajnuna mill-Istat fil-qagħda preżenti ta’ kriżi ekonomika fil-kontinent.
Għidt ukoll li l-limiti de minimis ta’ bħalissa għandhom jiżdiedu b’mod
permanenti.

Enfasizzajt ukoll l-importanza li jiġu evalwati l-kriterji preżenti tar-regoli tal-
Għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-qasam tat-trasport tal-gżejjer sabiex iqisu sew
il-kuntest speċifiku tal-lokal u effettivament jgħinu biex jiġu indirizzati l-
iżvantaġġi permanenti li jbatu minnhom il-gżejjer.

MARZU

Firmatarja fil-Koalizzjoni għall-Futur tat-Turiżmu

Ingħaqadt ma’ din il-koalizzjoni li ġġib flimkien imsieħba fil-qasam minn madwar
id-dinja permezz ta’ viżjoni fit-tul għas-settur turistiku, bi tlettax-il prinċipju gwida
sabiex ikun żgurat li l-industrija tiżviluppa b’mod sostenibbli.

‘Jekk inqiegħdu l-ħtiġijiet tal-komunità fiċ-ċentru tal-viżjoni tagħna, nistgħu
nibnu t-turiżmu mill-ġdid bħala forza għall-ġid tas-soċjetajiet tagħna. Il-
Koalizzjoni għall-Futur tat-Turiżmu tagħtina opportunità tajba biex nersqu
flimkien ħalli nibnu b’mod aħjar u ningħaqdu lejn viżjoni komuni, u dan permezz
ta’ saħħa fl-għaqda, fid-diversità ta’ rappreżentanza, u fi spirtu innovattiv ta’
kollaborazzjoni.’

Il-Mezzi Diġitali — fil-qalba tal-irkupru 
mill-pandemija, u lil hinn 
 

Fix-xahar ta’ Marzu kelli l-opportunità li nindirizza dan is-suġġett f’żewġ fora
importanti fuq livell Ewropew - f’dibattitu koordinat min-netwerk tal-medja
Euractiv u f’forum ieħor organizzat mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kmamar tal-
Kummerċ u l-Industrija — il-Eurochambres.

It-teknoloġija qed tieħu dejjem aktar irwol operattiv ċentrali fis-setturi kollha tal-
ekonomija tagħna. Jekk tkun użata u regolata tajjeb, it-teknoloġija tista’ iġġib
magħha qabża fil-kwalità tas-servizzi, tal-prodotti, u tal-oqsma ta’ operat ta’
negozji, mhux l-inqas f’dawk li f’pajjiżi bħal Malta għandhom interessi kbar fl-
industrija tat-turiżmu.

Dan kollu jfisser li n-negozji tagħna permezz tal-għodod diġitali se jkollhom
opportunità unika biex jamministraw aħjar ir-riżorsi tagħhom, u fl-istess waqt
joffru esperjenza turistika aħjar għall-klijenti tagħhom.

Sħaqt ukoll li ser inkompli nenfasizza fuq il-bżonn li l-avvanzi diġitali ma
jeliminawx l-importanza tal-kuntatt uman u tal-inkontru soċjali bejn il-persuni, li
x-xjenza medika qiegħda kulma jmur turina kemm huma kruċjali għas-saħħa
fiżika u mentali tagħna.

Jum il-Mara: Nilqgħu l-Isfidi biex Nirnexxu 
 

It-tema magħżula għal Jum Internazzjonali tan-Nisa din is-sena kienet Choose
to Challenge — agħżel li tisfida.

Filwaqt li għad jeżistu bosta sfidi, trid tkun il-mara nfisha li turi determinazzjoni li
tasal biex tilħaq l-għanijiet tagħha. Dan japplika wkoll għas-settur tan-negozju
fejn għad għandna numru baxx ta’ nisa - punt li indirizzajt ukoll fl-Istrateġija
għan-Negozji Żgħar u Medji. 
 
B’rabta ma’ dan il-jum żort xi nisa Għawdxin li xi snin ilu iddeċidew li jiftħu n-
negozju tagħhom f’oqsma differenti - ilkoll eżempji pożittivi u ta’ suċċess.

Il-Ġustizzja qed issir u għandha titħalla ssir f’serenità

Id-dibattitu fil-Parlament Ewropew f’mument fejn hemm investigazzjonijiet u
proċessi fil-qrati, inkluż is-smiegħ ta’ xhieda importanti, flimkien mar-rieda tal-
Gvern Malti li jwettaq riformi importanti, ipoġġi l-verità u l-ġustizzja f’riskju.

“Jien Maltija u rrid li sseħħ ġustizzja, imma din trid titħalla tieħu l-kors tagħha,
biex tkun tassew effettiva, u serena f’xogħolha. Din tal-lum hi tassew azzjoni

inopportuna u insensittiva lejn ir-realitajiet ta’ Malta; la tista’ tkun konċiljatorja
u lanqas utli fl-eżitu tagħha. Anzi, tista’ twassal għall-firdiet f’soċjetà li bħalissa

qed tfittex li ssaħħaħ is-sens ta’ rikonċiljazzjoni.”

Il-Membri Parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista ingħaqdu flimkien bħala Tim
Malta sabiex iħarsu l-interess nazzjonali.

APRIL

Rappreżentanza aktar ugwali fil-Parlament Malti 
 
 Il-Parlament Malti saħħaħ id-demokrazija rappreżentattiva billi approva bidla
Kostituzzjonali li permezz tagħha daħħal mekkaniżmu korrettiv li japplika mill-
elezzjoni ġenerali li jmiss u dan sabiex jindirizza in-nuqqas ta’ bilanċ fil-ġeneru li
jeżisti fil-Parlament Malti. 
  
Kburija li kkontribwixxejt b’mod dirett lejn din ir-riforma storika bħala membru
tal-Kumitat Tekniku li mexxa ’l quddiem din ir-riforma. Fiduċjuża li b’din il-bidla
kostituzzjonali pajjiżna mhux se jibqa’ l-pajjiż bl-anqas rappreżentanza tan-nisa
fil-Parlament. 
  
Din il-miżura tikkumplimenta wkoll il-miri kurrenti tal-Kummissjoni Ewropea
sabiex is-sehem tan-nisa f’pożizzjonijiet eżekuttivi, ta’ tmexxija u teħid ta’
deċiżjonijiet jissaħħaħ b’mod konkret.

MEJJU

L-MPE Josianne Cutajar b’inkarigu importanti fuq programm ta’ riċerka u
innovazzjoni ntiż biex itejjeb ħajjet in-nies u n-negozji 
 
Ġejt fdata bir-responsabilità ta’ file importanti fi ħdan il-Kumitat ITRE (Kumitat
Ewropew għall-Industrija, Riċerka u Enerġija) sabiex permezz tal-
implimentazzjoni tal-programm Horizon Europe, jinstabu modi kif investimenti
fir-riċerka u l-innovazzjoni jkunu ta’ benefiċċju dirett kemm għall-familji, iżda
anke għan-negozji, partikolarment dawk li jkunu lesti li jidħlu fi sħubija mas-
settur pubbliku.
 
Id-daqs ta’ pajjiżna jippermetti li nkunu ferm aktar aġili sabiex bħala pajjiż
inkunu minn ta’ quddiem fejn tidħol implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet
kompettitivi f’oqsma ta’ sfida f’setturi bħas-saħħa, l-ambjent u t-teknoloġija.

“Huwa importanti li ċ-ċertifikat tal-vaċċin jibda jitħaddem malajr kemm
jista’ jkun kemm fuq livell Ewropew, iżda anke fuq livell internazzjonali” 
 

Waqt li kont qed tindirizza l-Forum Amex organizzat minn American Express,
sħaqt fuq l-importanza li ċ-ċertifikat tal-vaċċin jibda jaħdem malajr kemm jista’
jkun kemm fuq livell Ewropew u anke fuq livell internazzjonali. 
 
“Dan kollu huwa importanti sabiex pajjiżi bħal Malta jkunu jistgħu jirċievu ferm
aktar turisti b’mod aktar sigur filwaqt li tkun imħarsa parti kbira u importanti tal-
ekonomija.” 
 
Hawn ma naqasx li nsemmi kif Malta kienet minn tal-ewwel fid-dinja li nidiet iċ-
ċertifikat tal-vaċċin, liema ċertifikat se jkun għodda importanti sabiex terġa’
tibda ddur r-rota ekonomika.

ĠUNJU

Adottat rapport li jassigura aktar ugwaljanza b'saħħitha

Il-Parlament Ewropew adotta rapport importanti li tiegħu kont in-negozjatriċi
f'isem l-S&D. Dan ir-rapport se jassigura aktar ugwaljanza bejn is-sessi. Il-
vot fil-plenarja seħħ wara li r-rapport dwar l-integrazzjoni tal-ġeneru fil-politika
ta' koeżjoni għadda b'suċċess mill-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali. 

Dan ir-rapport jibgħat messaġġ b’saħħtu li n-nisa ma jistgħux jitħallew jaqgħu
lura fis-soċjetà u għaldaqstant għandu jkun hemm rabta biex tkun assigurata l-
ugwaljanza meta pajjiżi membri jiġu biex jużaw fondi ta’ koeżjoni tal-Unjoni
Ewropea. Ir-rapport jinkludi wkoll referenza qawwija sabiex tkun ukoll miġġielda
d-diskriminazzjoni fuq il-komunità LGBTI.

Il-MPE Josianne Cutajar tindirizza l-Global Tourism Forum f’Bodrum, it-
Turkija 
 

“Irridu nerġgħu nibdew it-turiżmu fuq livell Internazzjonali”

 
L-Unjoni Ewropea qed tibgħat sinjali importanti b’kampanji ta’ vaċċinazzjoni
b’saħħithom u anke t-tħejjijiet għaċ-ċertifikati tal-Covid diġitali. “Ladarba din is-
sistema tkun f'postha huwa importanti li niffukaw fuq kif ser nagħtu spinta lit-
turiżmu fuq livell internazzjoni”. 
 
Fil-konferenza li indirizzajt, sħaqt li t-trasport huwa l-għodda li jgħaqqad mhux
biss il-pajjiżi iżda anke kulturi ma’ oħrajn, u għaldaqstant huwa t-trasport li
jagħmel possibli n-numru kbir ta’ ċaqlieq ta’ turisti li jmorru minn pajjiż għal
ieħor. “In-nies jixtiequ jsiefru, jitgħallmu u jiltaqgħu ma' kulturi oħrajn u allura
xogħolna huwa li nagħtuhom bizzejjed kunfidenza u serħan il-moħħ sabiex
jagħmlu dan b’mod sigur". 
 
Dwar il-konnettività, sħaqt li trid issir ħidma kontinwa sabiex ikun hemm mezzi
tat-trasport effiċjenti u affordabbli. “Bħala persuna li ġejja minn gżira, propju
minn Għawdex, naf xi jfisser li taqbad diversi mezzi tat-trasport u tqatta’ ħin twil
tivvjaġġa sabiex tmur għax-xogħol jew biex tilħaq iċ-ċentru tal-Ewropa.” 
Fil-kuntest ta’ dan kollu għalaqt b’appell sabiex pajjiżi bħal Malta, u anke dawk li
huma viċin il-kosta, jagħmlu użu aħjar mit-trasport bil-baħar. Hawn semmejt
ukoll l-ħidma tal-Gvern Malti f’dan il-qasam, bl-introduzzjoni riċenti tas-servizz
tal-fast ferry.

L-MPE Josianne Cutajar eletta bħala parti mid-delegazzjoni Soċjalista u
Demokratika għall-Konferenza tal-futur tal-Ewropa.

Ħafna drabi, iċ-ċittadini jagħmlu l-argument li Brussell huwa 'l bogħod wisq mir-
realtà u l-bżonnijiet tan-nies ta' kuljum. Il-Konferenza għall-Futur tal-Ewropa hija
opportunità għaċ-ċittadini Ewropej biex jiddibattu dwar l-isfidi u l-prijoritajiet tal-
Ewropa, u jsawru l-futur tagħha. 
 
Grazzi għall-fiduċja tas-Soċjalisti u Demokratiċi, ġejt magħżula bħala membru
għall-plenarja apposta dwar il-Konferenza tal-Futur tal-Ewropa. Din il-plenarja
qed iġġib flimkien diversi rappreżentanti minn fora differenti sabiex flimkien
maċ-ċittadini Ewropej naraw f'liema direzzjoni għandha timxi l-Ewropa. 
Impenjata sabiex inkompli naħdem għal:

Ewropa inklussiva u eqreb lejn iċ-ċittadini tagħha;
Flessibilta` u kunsiderazzjoni għall-karatteristiċi ta’ pajjiżi u gżejjer fil-
periferija, bħal Malta u Għawdex;
Ewropa aktar soċjali, li ġġib l-interess tal-batut l-ewwel u qabel kollox, u li
ma tħalli lil ħadd warajha;
Ewropa innovattiva, li tfittex li tagħti soluzzjonijiet għall-problemi, kemm
kurrenti u anke dawk futuri;
Ewropa li turi solidarjeta` bil-fatti.

  
Permezz tal-pjattaforma diġitali www.futureu.europa.eu intom ukoll tistgħu
tagħtu l-opinjoni tagħkom.
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