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STQARRIJA MILL-KAMRA TAD-DEPUTATI
Justyne Caruana, f’isem il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex, tpoġġi fuq il-mejda
tal-Kamra l-ewwel rapport bir-rakkomandazzjonijiet tiegħu bit-tema: ‘L-impatt tal-COVID-19 fuq
Għawdex u t-triq ‘il quddiem’
Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex, ippresedut minn Justyne Caruana, iddiskuta rrapport intitolat, L-impatt tal-Covid-19 fuq Għawdex u t-triq ’il quddiem f’sensiela ta’ disa’ laqgħat
bejn il-5 ta’ Mejju 2020 u s-7 ta’ Lulju 2020 fejn ġew mistiedna diversi entitajiet u stakeholders. Ilmembri li ħadu sehem fil-laqgħat kienu l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, il-Ministru għallAgrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo min-naħa tal-gvern, u Kevin Cutajar u Chris
Said min-naħa tal-Oppożizzjoni.
L-impatt tal-COVID-19 inħass mad-dinja kollha u mhux b’inqas fil-gżira Għawdxija. Ta’ min jgħid
li apparti d-diversi riperkussjonijiet negattivi li l-firxa tal-COVID-19 kellha fuq Għawdex, din wasslet
ukoll sabiex nuqqasijiet f’diversi oqsma li kienu jeżistu diġà jiġu indirizzati. Il-Kumitat Permanenti
għall-Affarijiet ta’ Għawdex għalhekk iddeċieda li din it-tema għandha tkun prijorità u għalhekk
mill-ewwel beda’ jiddiskuti dan is-suġġett u qabel li, wara li jisma’ numru ta’ esperti u stakeholders,
joħroġ ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar l-impatt li ħalliet l-pandemija tal-COVID-19 fuq
Għawdex u t-triq ‘il quddiem, kif inhuma indikati fir-rapport anness.
Mid-diskussjonijiet li kellu u mid-dokumenti li ra l-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex
li jikkonċernaw it-triq ‘il quddiem għal Għawdex wara l-Covid-19, il-Kumitat qabel dwar il-ħtieġa li
minħabba r-realtajiet u l-isfidi partikolari li għandha din il-gżira, ewlenija fosthom l-insularità doppja,
Għawdex jiġi għandu trattat b’mod differenti. Dan jeħtieġ impetu u eżerċizzju ħolistiku biex tiġi
indirizzata l-isfida tal-għajnuna statali fil-kuntest tal-ħtieġa ta’ pakkett partikolari u speċifiku biex
jindirizza l-bżonnijiet ta’ Għawdex, u biex l-ekonomija Għawdxija mhux biss tiġi diversifikata imma
wkoll imsaħħa.
In segwitu għal dawn il-laqgħat, ir-rapport tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra tal-Parlament fit-22 ta’
Lulju 2020 kif ukoll ġie ċċirkolat lill-entitajiet kollha kkonċernati sabiex ir-rakkomandazzjonijiet jiġu
attwati.
B’mod formali wkoll, il-Kumitat ressaq dan ir-rapport lill-Ministru għall-Finanzi u Servizzi
Finanzjarji biex jiġi kkunsidrat waqt il-formulazzjoni tal-Budget 2021.
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