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Nomina ta’ Mark Causon bħala  

Ambaxxatur ta’ Malta mhux Residenti għad-Danimarka 

 

 

Pubblikazzjoni tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet ai termini tal-Artikolu 38(2) tal-Att dwar l-

Amministrazzjoni Pubblika, Kap. 595 

 

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Gvern 

 

1. X’taħseb li huma l-isfidi li għandha d-Danimarka? U kif qiegħed tara dawn l-isfidi jiġu 

indirizzati f’dan il-pajjiż? X’inhuma l-binarji, b’mod ġenerali, li beħsiebek taħdem 

fuqhom f’każ li tinħatar ambaxxatur? 

 

L-ekonomija Daniża bħalissa tinsab f’żieda ċiklika u tkabbir tal-GDP u impjiegi. It-tkabbir kien 

sod f’dawn l-aħħar snin, u l-kundizzjonijiet imtejba fis-suq tax-xogħol wasslu għal żieda 

konsiderevoli fid-dħul, li għal darb’oħra wassal għal titjib immexxi minn konsum privat u 

investimenti. 

 

L-effetti minn riformi diġà implimentati, inkluża r-riforma tal-pensjonijiet, se jippermettu tkabbir 

sostenibbli fl-impjiegi fis-snin li ġejjin. 

 

Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, id-Danimarka baqgħet minn ta’ quddiem nett fl-ispinta lejn l-iżvilupp 

ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, kif ukoll fl-infurzar ta’ regolamenti li jappoġġjaw is-

sostenibbiltà tal-ambjent tagħhom. 

 

Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tiegħi tkun li nistabbilixxi relazzjoni ta’ xogħol b’saħħitha mal-

Ministeru għall-Ambjent u l-Ikel tad-Danimarka u l-aġenziji varji tiegħu li tinkludi l-Aġenzija 

Agrikola Daniża, l-Amministrazzjoni Veterinarja u tal-Ikel Daniża, l-Aġenzija għall-Protezzjoni 

Ambjentali, l-Aġenzija Daniża għas-Sajd u l-Aġenzija Daniża għan-Natura. Il-Ministeru għall-

Ambjent u l-Ikel tad-Danimarka huwa wkoll responsabbli għall-kompiti amministrattivi u ta’ 

riċerka fl-oqsma tal-protezzjoni ambjentali, il-biedja u l-produzzjoni tal-ikel. Fid-Danimarka l-

amministrazzjoni fil-livell tal-Istat hija ġestita mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ikel. 

 

It-tieni prijorità hija li nistabbilixxi relazzjoni ta’ xogħol tajba mal-Aġenzija Daniża għall-

Enerġija li hija parti mill-Ministeru tal-Klima, l-Enerġija u l-Utilitajiet u l-istess Ministeru huwa 

wkoll responsabbli li jiskambjaw għarfien dwar teknoloġiji ta’ enerġija alternattiva u jgħallmu 

dwar il-mudell ta’ enerġija Daniża. Id-Danimarka wriet li l-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet 

tal-karbonju jistgħu jitjiebu radikalment fi żmien qasir, filwaqt li ssostni tkabbir ekonomiku 

sinifikanti u livell għoli ta’ għajxien. Il-Mudell tal-Enerġija Daniż huwa sistema olistika li 

tinkludi s-setturi kollha tal-enerġija, filwaqt li tiffoka kemm fuq l- istrutturi tal-provvista kif ukoll 

tad-domanda. 

 

Iċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Globali huwa parti mill-Aġenzija Daniża għall-Enerġija fejn 

jikkondividi l-aħjar prattika minn għexieren ta’ snin ta’ transizzjoni ħadra fid-Danimarka permezz 

ta’ kooperazzjoni bejn gvern u gvern biex tiżdied il-veloċità tat-transizzjoni ekoloġika globali. 

 

Permezz tat-twaqqif ta’ relazzjonijiet ta’ xogħol tajbin, il-gvern ta’ Malta jkun jista’ jiskambja u 

jitgħallem il-prattiki tajbin Daniżi permezz ta’ kollaborazzjoni kemm fuq livelli politiċi kif ukoll 

tekniċi, u jiftaħ opportunitajiet ġodda għal inġiniera u ħaddiema Maltin biex jattendu taħriġ 

speċjalizzat sabiex jiksbu l-għarfien riċenti permezz tar-riċerka Daniża. 
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Il-kollaborazzjoni tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-Università ta’ Malta u għall-Kunsill ta’ Malta 

għax-Xjenza u t-Teknoloġija biex iġib miegħu kollaborazzjoni ta’ riċerka bejn riċerkaturi Maltin 

u Daniżi. 

 

2. Bħala Ambaxxatur mhux Residenti, kif tara li x-xogħol tiegħek jista’ jwassal sabiex 

jiżdiedu u jitjiebu r-rabtiet politiċi u soċjali bejn id-Danimarka u Malta, rispettivament? 

Liema taħseb li huma l-isfidi prinċipali li għandna negħlbu sabiex insaħħu r-relazzjoni 

bejn iż-żewġ pajjiżi? 

 

Fuq il-livell politiku, Malta tista’ titgħallem aktar dwar is-sistema soċjali Daniża. Id-Danimarka 

bdiet numru ta’ politiki fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol fost l-immigranti u 

r-refuġjati u tixtieq iżżid il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol fost l-immigranti u refuġjati, u l-

Gvern Daniż beda numru ta’ inizjattivi biex jikkontribwixxi għal din l-inizjattiva. Nemmen li 

permezz ta’ negozjati diplomatiċi nistgħu naslu għal ftehim li jkollna aktar immigranti mibgħuta 

d-Danimarka taħt l-inizjattivi għall-immigranti tagħhom u nitgħallmu dwar dawn il-politiki 

ġodda u kif jistgħu jiġu applikati f’Malta. 

 

L-iżvilupp kulturali u l-fehim ta’ kulturi differenti huma setturi importanti għal kull pajjiż, għaliex 

permezz ta’ kollaborazzjoni kulturali wieħed iżid il-ħbiberija, itejjeb ir-relazzjonijiet, jaqsam 

aspetti differenti tal-kultura u jifhem soċjetajiet differenti li jtejbu r-relazzjonijiet u jevitaw il-

kunflitti. 

 

Meta tikkunsidra li madwar 40% tad-Daniżi li jiġu Malta jfittxu li jesploraw il-kultura tagħna, 

Malta għandha opportunità biex iżżid l-għarfien tal-wirt kulturali tagħna lejn id-Danimarka 

permezz ta’ diversi skambji kulturali li jkomplu jwessgħu u jħeġġu lid-Daniżi jkunu intrigati biex 

iżuru Malta għal skopijiet ta’ turiżmu kulturali, li jkomplu jżidu u jiddiversifikaw is-settur 

turistiku tagħna speċjalment fix-xhur dgħifa tas-sena, u jinkoraġġixxu turiżmu tan-niċċa. 

 

Nagħmel ħilti biex dan jista’ jissaħħaħ aktar billi nassisti lill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u 

Ristoranti (MHRA), il-Malta Tourism Authority (MTA) u l-Airmalta biex jinnegozja 

memorandum ta’ kollaborazzjoni bejn iż-żewġ stati. 

 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Malti għandu 20 Objettiv Strateġiku, li minnhom nemmen 

li permezz tax-xogħol diplomatiku tiegħi fid-Danimarka nista’ naħdem fuq 10 minn dawn l-

għanijiet li huma rilevanti fil-każ tal-missjoni diplomatika tagħna fid-Danimarka: 

 

I. Sfruttament tar-rilevanza ġeopolitika ta’ Malta biex timmassimizza l-benefiċċji politiċi u 

ekonomiċi - permezz ta’ djalogu kontinwu u kollaborazzjoni f’diversi setturi, billi nkunu 

qed inħarsu lejn possibbiltajiet ġodda ta’ kollaborazzjoni kemm politikament kif ukoll 

ekonomikament ta’ interess għall-iżvilupp ta’ Malta. 

 

II. Suċċess tas-Sħubija fl-UE u tikkontribwixxi għall-kostruzzjoni ta’ Unjoni Ewropea li tagħti 

valur miżjud lill-istati membri tagħha u liċ-ċittadini tagħha - billi jkollha missjoni 

diplomatika fid-Danimarka, filwaqt li tqis li d-Danimarka għandha jkollha l-Presidenza tal-

UE fit-tieni nofs tal-2025, huwa importanti għal Malta li formalment ikollha ambaxxata 

fid-Danimarka. 

 

III. Tippromwovi r-relazzjoni ta’ Malta ma’ ekonomiji ewlenin eżistenti – biex inkomplu nżidu 

l-opportunitajiet ekonomiċi tagħna. 
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IV. Tfittex li timmassimizza l-benefiċċji multisettorjali min-netwerk internazzjonali ta’ 

Ambaxxati ta’ Malta - permezz ta’ diversi inizjattivi għan-negozju, il-gvern u s-setturi 

kulturali Maltin. 

 

V. Tindirizza b’mod ħolistiku l-aspetti internazzjonali tal-immigrazzjoni illegali - permezz ta’ 

aktar kollaborazzjoni mal-awtoritajiet Daniżi biex jappoġġjaw l-inizjattivi Maltin dwar 

kwistjonijiet ta’ immigrazzjoni. 

 

VI. Netwerk effettiv mal-Maltin barra minn Malta - permezz tat-twaqqif ta’ database ta’ 

ċittadini Maltin fid-Danimarka u nistedinhom jattendu attivitajiet organizzati mill-

Ambaxxata Maltija. 

 

VII. Promozzjoni tal-kultura u l-identità Maltija internazzjonalment - permezz ta’ laqgħat biex 

tiffaċilita l-iskambji kulturali bejn iż-żewġ pajjiżi. 

 

VIII. Ħidma mal-Komunità Internazzjonali biex tegħleb it-terroriżmu u l-estremiżmu - inkompli 

nsaħħaħ il-kollaborazzjoni tal-Pulizija u l-forzi armati tagħna mal-partijiet Daniżi għat-

titjib tal-kollaborazzjoni. 

 

IX. Appoġġ għal regolamentazzjoni ġusta tal-kummerċ internazzjonali u tippromwovi l-

interessi ta’ Malta fir-rigward tal-isfidi tal-globalizzazzjoni - billi   niffoka   fuq   il-

bżonnijiet speċjali tagħna bħala gżejjer bi kwistjonijiet speċifiċi. 

 

X. Tindirizza kwistjonijiet globali kurrenti oħra ta’ tħassib għal Malta: is-sigurtà tal-enerġija, 

it-tibdil fil-klima, l-istati żgħar, ix-xjuħija u t-tfal – naħdem fil-parametru li filwaqt li 

Malta tqis li d-Danimarka hija pajjiż ewlieni fir-rigward ta’ kwistjonijiet dwar l-enerġija u 

t-tibdil fil-klima. 

 

3. X’taħseb li huma n-niċeċ ekonomiċi u kummerċjali li nistgħu nsibu sinerġiji fuqhom 

bejn Malta u d-Danimarka? Kif tara li għandna nsaħħu r-relazzjonijiet kummerċjali 

bejn iż-żewġ pajjiżi rispettivi? 

 

Relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn Malta u d-Danimarka għandhom biżżejjed spazju 

għall-iżvilupp u jekk nieħdu eżempju li l-esportazzjonijiet ta’ Malta lejn id-Danimarka kienu ta’ 

US $5.9 miljuni matul l-2019, skont id-database COMTRADE tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-

kummerċ internazzjonali, tħallilna potenzjal kbir ta’ tkabbir permezz tal-identifikazzjoni ta’ 

kumpaniji bbażati Malta biex nidentifikaw opportunitajiet ta’ negozju. 

 

Waħda mill-prijoritajiet tiegħi se tkun li nistabbilixxi relazzjonijiet ta’ xogħol tajba mal-komunità 

tan-negozju Daniża billi jkolli laqgħat, norganizza konferenzi, workshops, nippromwovi 

investiment f’Malta u laqgħat B2B bejn il-komunità tan-negozju tagħna u l-komunità tan-negozju 

Daniża. 

 

Bħala bidu jien se niltaqa’ mal-Kamra tal-Kummerċ Daniża li hija n-netwerk għall-kummerċ, IT, 

industrija u servizz fid-Danimarka. Il-Kamra tal-Kummerċ Daniża hija waħda mill-akbar 

organizzazzjonijiet professjonali tan-negozju fid-Danimarka b’aktar minn 200 impjegat. Il-Kamra 

tirrappreżenta 17,000 kumpanija Daniża u 100 assoċjazzjoni tal-kummerċ fi ħdan il-kummerċ, it-

turiżmu, is-servizzi tan-negozju, l-IT, is-servizzi tal-welfare u t-trasport. Hija organizzazzjoni 

privata mingħajr skop ta’ profitt. 
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Laqgħa mal-Konfederazzjoni tal-industrija Daniża li hija waħda mill-organizzazzjonijiet tan-

negozju u l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem fid-Danimarka. Il-membri tad-DI huma 18,000 

intrapriża privata fil-manifattura u l-industrija tas-servizzi, minn prattikament is-subsetturi kollha. 

 

Oqsma speċifiċi ta’ kollaborazzjoni jistgħu jiġu identifikati bħala: 

 

I. Enerġija - Id-Danimarka għandha setturi bħala esportatur globali ewlieni tat-teknoloġija tal-

enerġija. Id-Danimarka tinsab fi triqitha biex tikseb l-indipendenza sħiħa tal-fossili sal-

2050. Pereżempju, żviluppi Daniżi kemm għall-enerġija mir-riħ kif ukoll għall-kapaċità 

taċ-ċelloli solari qabżu b’mod sinifikanti l-aspettattivi tagħhom tal-2012. 

 

II. Turiżmu - Is-settur tat-turiżmu Malti jista’ jkompli jżid il-fluss tat-turisti Daniżi permezz 

ta’ reklamar speċifiku għall-pajjiż, b’kunsiderazzjoni li fl-2019 it-turiżmu li daħal mis-suq 

Daniż ammonta għal 1.6% tat-turisti li żaru Malta, li jammonta għal 42,718 turist Daniż 

miġjub minn tliet linji tal-ajru li joperaw minn żewġ ajruporti Daniżi bl-Airmalta titlef is-

settur turistiku Daniż. B’40% tad-Daniżi jiġu Malta jfittxu li jesploraw il-kultura ta’ Malta 

u għax-xemx tagħna u 10% jiġu speċifikament għall-għadis, jekk isir studju aktar fil-fond, 

flimkien ma’ kampanji promozzjonali pożittivi fid-Danimarka jistgħu jżidu l-influss 

speċjalment matul ix-xhur dgħifa tas-sena u jkomplu jżidu n-niċċa tagħna tat-turiżmu 

kulturali. 

 

4. Tara li hemm trattati li jistgħu jitħaddmu aħjar bejn iż-żewġ pajjiżi, jew trattati oħra li 

għandhom jiġu esplorati għaż-żmien li ġej? 

 

Fil-preżent hemm biss tliet trattati bejn Malta u d-Danimarka. 

 

(a) Ftehim bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Gvern tad-Danimarka għas-Servizzi tal-Ajru bejn u lil hinn 

mit-territorji rispettivi tagħhom; 

 

(b) Skambju ta’ Noti bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Gvern tad-Danimarka dwar arranġament biex 

jiffaċilita l-ivvjaġġar bejn Malta u d-Danimarka; 

 

(c) Malta ffirmat trattati ta’ taxxa doppja mad-Danimarka permezz ta’ LN124 tal-1999 (taxxi 

fuq id-dħul) (ir-Renju tad-Danimarka) sabiex tevita t-taxxa doppja fuq id-dħul u tipprovdi 

taxxi minn ras il-għajn fuq dividendi, dħul u royalties għal kumpaniji barranin li mhumiex 

residenti iżda tiżviluppa attivitajiet kummerċjali fil-pajjiż. 

 

Bħala Ambaxxatur nippromwovi din l-opportunità mal-komunità tan-negozju Daniża (Kamra tal-

Kummerċ) biex dawn jifhmu aħjar il-benefiċċji tat-taxxa għall-kumpaniji Daniżi li jistabbilixxu 

f’Malta. 

 

Nemmen ukoll li Malta ffirmat diversi Trattati oħra ma’ gvernijiet oħra li jistgħu jiġu diskussi u 

miftuħa mad-Danimarka. Biex nagħti eżempji: 

 

l-MtQ bejn l-MJCL tar-Repubblika ta’ Malta u l-Ministeru tal-Kultura tar-Repubblika tal-Poplu 

taċ-Ċina dwar l-Iskambju Interkulturali ta’ Sostenn Konġunt; u Kooperazzjoni bejn il-Belt 

Ewropea tal-Kultura (Valletta 2018) u l-Belt tal-Kultura tal-Asja tal-Lvant. 
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5. Kif tara li Malta u d-Danimarka jistgħu jikkollaboraw fuq livell ambjentali? Tara li 

hemm lok fejn b’xogħlok bħala ambaxxatur tkun tista’ tħeġġeġ kollaborazzjoni f’dan 

is-settur? 

 

Bħala ambaxxatur se niffaċilita laqgħat uffiċjali bejn il-Ministeru tagħna għall-Enerġija, l-

Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli u wkoll il-Ministeru għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima u l-

kontropartijiet Daniżi sabiex nidentifika oqsma niċeċ ta’ kollaborazzjoni, qsim ta’ għarfien u 

ideat u nikkollaboraw fuq proġetti konġunti biex nitgħallmu mill-esperti Daniżi. 

 

Id-Danimarka impenjat ruħha li sal-2050 tkun ħielsa mill-fossili permezz ta’ impenn kontinwu 

tal-gvern għat-tranżizzjoni ta’ enerġija nadifa. Permezz ta’ serje ta’ miri għal żmien qasir fl-2020 

li qed jikkontribwixxu għal tnaqqis ta’: 

 

12% fil-konsum gross tal-enerġija meta mqabbel mal-2006;  

5% tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli; 

50% tal-konsum tal-elettriku bbażat fuq l-enerġija mir-riħ. 

 

Dan jippreżenta lill-Ministeru tagħna opportunità biex niskambjaw prattiċi tajba ta’ operazzjoni. 

 

Oqsma oħra tal-ambjent li nixtieq niffoka fuqhom ikunu: 

 

I. Fis-settur marittimu tagħna u dak tad-Danimarka, bħala ambaxxatur jiena ser nimbotta għal 

aktar diskussjonijiet u kollaborazzjoni mal-Business Council ta’ Frederikshavn li ħoloq 

korsijiet fuq riċiklaġġ marittimu apposta u fetaħ impjant ta’ riċiklaġġ marittimu tal-aqwa 

mod, li jista’ jkun replikat f’Malta minħabba s-settur marittimu kbir tagħna. 

 

II. L-industrija cleantech li qed tiffjorixxi fid-Danimarka hija vetrina ta’ żvilupp sostenibbli 

tat-tkabbir li jimxi id f’id mat-tkabbir ekonomiku. Matul l-aħħar erba’ deċennji, l-

ekonomija tad-Danimarka kibret kważi 80%, filwaqt li l-konsum tal-enerġija jibqa’ l-istess. 

 

III. L-industrija tal-bijoenerġija hija l-akbar kontributur għat-tranżizzjoni tal-enerġija ekoloġika 

tad-Danimarka - li toffri opportunitajiet ta’ qligħ għal kumpaniji internazzjonali li qed 

ifittxu li jinvestu. 

 

Malta tista’ tikseb appoġġ ta’ politika u kollaborazzjoni ta’ avvanzi teknoloġiċi mid-Danimarka li 

ppermettiet żieda mgħaġġla fil-produzzjoni tal-bijogass għar-replikazzjoni potenzjali f’Malta. 

 

6. Tista’ telabora ftit iżjed fuq il-karriera tiegħek fi ħdan il-Korp Diplomatiku u/jew il-

Ministeru tal-Affarijiet Barranin? 

 

Din hija l-ewwel esperjenza tiegħi li naħdem fil-korp diplomatiku Malti, madankollu għal dawn 

l-aħħar sentejn kont ir-rappreżentant tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin bħala rappreżentant tal-

Gvern fuq l-Appel des Cent, Sommet des Deux Rives - Forum de la Méditerranée. 

 

Ix-xogħol tiegħi fil-forum tal-Mediterran jiffoka primarjament fuq ekonomija ċirkolari u 

kwistjonijiet ambjentali li huma kwistjoni komuni u kondiviża bejn il-pajjiżi tat-Tramuntana tal-

Afrika u l-pajjiżi tal-Ewropa Mediterranja tan-Nofsinhar. Bħala parti mix- xogħol tiegħi 

ppreżentajt riċerka li għamilt dwar skart tat-trobbija tal-ħut, l-implikazzjonijiet negattivi ekoloġiċi 

tagħhom u l-identifikazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi biex jittaffew minn fattur negattiv 

kontra l-ambjent f’attività ekonomika potenzjali ġġenerata mill-iskart prodott fl-irziezet tal-ħut. 
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Bħala parti mix-xogħol tiegħi, ippreżentajt ir-riċerka tiegħi fi tnejn mill-fora organizzati fit-

Tuneżija u fi Franza u x-xogħol tiegħi kien wieħed mill-proposti finali tal-proġett magħżula li 

huma kkunsidrati għall-benefiċċju għall-forum Mediterranju. Ukoll bħala parti mix-xogħol 

tiegħi kelli nuża ħiliet ta’ negozjar diplomatiku biex inġib l-appoġġ, nidentifika punti komuni bejn 

proġetti li jkunu integrati fil-proposta finali fuq skala kbira permezz ta’ numru ta’ laqgħat one on 

one ma’ ambaxxaturi u esperti mir-reġjun tal-Mediterran. 

 

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppożizzjoni 

 

1. Invista tar-relazzjonijiet tajba li pajjiżna żviluppa mad-Danimarka, tista’ tindikalna 

x’passi beħsiebek tieħu sabiex dan ikompli jissoda ruħu? 

 

L-ambaxxata fid-Danimarka ngħalqet fl-2015 u dan kien prinċipalment fuq konsiderazzjonijiet 

finanzjarji. Madankollu, l-istabbiliment ta’ Ambaxxatur mhux residenti fid-Danimarka se jgħin fit-

tkabbir ulterjuri tar-relazzjonijiet diplomatiċi tagħna. Nemmen li l-ewwel passi tiegħi għandhom 

jerġgħu jaċċertaw li Malta trid kollaborazzjoni sħiħa mad-Danimarka u jien inwaqqaf numru ta’ 

laqgħat ma’ diversi Ministri (affarijiet barranin, marittimi, ambjent, kultura, investiment u 

turiżmu) biex niddiskutu possibilitajiet ta’ kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi sabiex 

nidentifikaw setturi li jistgħu jibbenefikaw kemm b’viżjoni strateġika fuq medda qasira ta’ 

żmien, medja u twila. Dan se jiġi segwit permezz ta’ laqgħat bilaterali mas-settur tan-negozju fid-

Danimarka, jiġifieri kmamar tal-kummerċ u organizzazzjonijiet settorjali speċifiċi oħra li jistgħu 

jwasslu għal attivitajiet B2B biex jibbenefikaw is-settur ekonomiku u l-komunità kummerċjali 

tagħna. 

 

2. Invista tal-esperjenza li għandek f’materji ta’ riċerka Ewropea kif ukoll li tul dawn l-

aħħar snin żied l-interess ekonomiku ta’ pajjiżna fid-Danimarka u viċi versa, x’jista’ 

jsir iktar biex dan jikber u jkollu riżultati iktar konkreti? 

 

Bħala parti mix-xogħol u l-istudji ta’ konsulenza ekonomika tiegħi f’dawn l-aħħar 15-il sena, 

iffokajt fuq turiżmu sostenibbli, prattiċi ekonomiċi sostenibbli, ekonomija ċirkolari u ngħin fi 

start-ups għall-industrija u tkabbir ekonomiku fl-industrija permezz tal-iżvilupp ta’ 27 proġetti 

relatati mal-industrija u 32 proġetti relatati mal-kultura u l-immigrazzjoni. Dan jagħtini firxa 

wiesgħa ta’ esperjenza li naħdem ma’ kulturi differenti u operazzjonijiet ta’ negozju bi bżonnijiet 

differenti u intrapriżi li jħarsu ‘l quddiem kemm f’Malta kif ukoll barra. 

 

Permezz ta’ din l-esperjenza, nemmen li meta nħares lejn ir-riċerka u l-iżvilupp fid-Danimarka li 

huma fatturi importanti għad-Danimarka li qed tgħaqqad ix-xjenza, ir-riċerka u n-negozju 

flimkien, jien ser naħdem biex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni u l-ftuħ ta’ opportunitajiet għall-

Maltin fl-universitajiet Daniżi u naħdem biex niftaħ opportunitajiet ekonomiċi ġodda. 

 

Ir-riċerka u l-iżvilupp fid-Danimarka huma magħrufa mad-dinja kollha għall- kontribuzzjoni 

tagħhom għall-intrapriża tan-negozju u l-innovazzjoni - u bosta għandhom pożizzjoni 

partikolarment għolja fil-klassifiki internazzjonali - fejn flimkien, jibnu u jaqsmu l-għarfien fuq 

kollox mill-produzzjoni primarja sal-proċess tat-teknoloġija fix-xjenzi tal-ħajja, ikel, cleantech, 

disinn u ħafna aktar, trasferiment tat-teknoloġija u opportunitajiet tal-IP. 

 

L-universitajiet Daniżi kollha għandhom interess li jagħmlu s-sejbiet tar-riċerka u l-invenzjonijiet 

brevettabbli tagħhom aċċessibbli għal intrapriża kummerċjali. L-uffiċċji tat-trasferiment tat-

teknoloġija tagħhom jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn ix-xjentisti, il-kumpaniji u partijiet 

interessati oħra. 
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Id-Danimarka għandha infrastruttura diġitali ta’ klassi dinjija; netwerk qawwi għall-

intraprendituri tat-teknoloġija; grupp ta’ talent kwalifikat ħafna u tradizzjoni qawwija għal disinn 

diġitali u soluzzjonijiet immexxija mill-utent. 

 

Id-Danimarka hija wkoll waħda mill-iktar ċentri b’saħħithom għar-riċerka kwantistika fid-dinja u 

l-iktar pajjiż favur l-innovazzjoni fl-Ewropa. 

 

Tech Quantum huwa l-interazzjoni qawwija bejn riċerkaturi ta’ klassi dinjija u tagħmel lid-

Danimarka bħala l-inkubatur perfett għal kumpaniji li jiżviluppaw soluzzjonijiet permessi mit-

teknoloġija quantum biex isolvu problemi kumplessi. 

 

Settur ieħor fejn negozji ġodda Maltin jistgħu jibbenefikaw, huwa s-sistema ta’ innovazzjoni 

b’saħħitha li tista’ toffri aċċess għall-għarfien u għarfien espert f’oqsma li huma kruċjali biex 

imexxu l-iżvilupp ta’ teknoloġija quantum ġdida għall-quantum computing, komunikazzjoni u 

sensing. 

 

Id-Danimarka li tmexxi fil-kompetenza tas-software hija rikonoxxuta globalment. Flimkien mal-

ogħla klassifikazzjoni tagħhom fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali tal-UE, dan joffri 

potenzjal kbir biex jattira kumpaniji Daniżi biex jirrilokaw f’Malta minħabba l-opportunitajiet 

finanzjarji u ta’ investiment kompetittivi tagħna, l-istrateġija tagħna biex nattiraw teknoloġiji 

futuri u disinn tas-software u toffri wkoll opportunitajiet għall-Maltin. Negozju biex tissieħeb u 

toħloq opportunitajiet għal aktar tkabbir bl-għarfien espert Daniż u l-ftuħ ta’ opportunitajiet 

ġodda ta’ riskju għat-tkabbir. 

 

3. Tista’ tindikalna x’parteċipazzjoni kellek tul il-Presidenza Maltija fl-Unjoni Ewropea? 

 

Ma kontx involut. 

 

4. X’preparazzjoni u formazzjoni għandek fi ħdan il-Korp Diplomatiku? Qatt ġejt 

assenjat ġewwa ambaxxata jew irċevejt xi forma ta’ taħriġ fid-diplomazija? 

 

Din hija l-ewwel esperjenza tiegħi li naħdem fil-Korp Diplomatiku Malti, madankollu bejn: 

 

I. l-2009 u l-2013 ħdimt bħala l-konsulent tal-UE / komunikazzjoni kreattiva mad-DG 

Komunikazzjoni Europe Direct, Kummissjoni Ewropea fi Brussell, fejn kont responsabbli 

għall-komunikazzjonijiet, il-midja, is-servizzi ta’ għajnuna diretta tal-Ewropa, servizzi ta’ 

informazzjoni u responsabbli biex nagħti konferenzi dwar affarijiet tal-UE. Din l-esperjenza 

mad-DG Comm tatni esperjenza fix-xogħol diplomatiku, fin-negozjati u fit-tfassil tal-

politika. Matul dan iż-żmien attendejt ukoll numru ta’ korsijiet ta’ taħriġ speċjalizzat dwar 

suġġetti varji relatati max-xogħol diplomatiku, l-immigrazzjoni, l-impjiegi, in-negozjati u l-

komunikazzjoni. 

 

II. Jien kont ukoll konsulent mad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, Grupp ta’ 

Ħidma Pan-Ewropew Immaniġġar ta’ attivitajiet ta’ kuljum ta’ EDIC risponsabbli għall-

iżvilupp tal-politika. 

 

Għal dawn l-aħħar sentejn qed nirrappreżenta l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin bħala 

rappreżentant tal-Gvern fuq l-Appel des Cent, Sommet des Deux Rives - Forum de la 

Méditerranée. 
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L-istudji akkademiċi tiegħi għall-Masters tiegħi fl-ekonomija jiffokaw fuq l-ekonomija 

internazzjonali. 

 

5. Qatt ġejt assenjat ġewwa segretarjat ta’ ministeru jew servejt b’xi mod fil-Ministeru 

tal-Affarijiet Barranin, jew dak tal-Affarijiet Ewropej jew fl-Uffiċċju tal-Prim 

Ministru? 

 

Qatt ma kont impjegat ma’ xi Ministeru, Segretarjat, inkluż il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, 

jew l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. 

 

Madankollu bejn: 

 

I. l-2014 u l-2018 kont impjegat bħala Project Manager fuq il-Project Life+ Saving Buskett 

Woodland - Dipartiment tal-Iżvilupp Rurali - Parks u Inizjattivi, Mnisteru għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima, immexxi tim ta’ 35 impjegat u 40 ħaddiem 

b’kuntratt; 

 

II. l-2019-2021 qed nirrappreżenta l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin bħala rappreżentant tal-

Gvern fuq l-Appel des Cent, Sommet des Deux Rives - Forum de la Méditerranée. 

 

6. Qatt kont involut f’negozjati, trattati jew f’dikjarazzjonijiet fl-interess ta’ pajjiżna ma’ 

pajjiżi oħra? 

 

Jien ma kontx involut f’negozjati jew trattati nirrappreżenta lill-gvern Malti, madankollu matul 

ix-xogħol tiegħi mad-DG Comm jien kont involut f’ħafna laqgħat dwar l-iżvilupp tal-politika 

barranija u l-ħolqien ta’ dokumenti u dokumenti ta’ politika fuq żewġ oqsma: 

 

(a)  Il-kriżi finanzjarja li laqtet lill-Greċja; u 

 

(b) Migrazzjoni li jaffettwaw il-Mediterran. 

 

7. Qatt tkellimt bħala kelliemi ewlieni tal-Gvern f’fora Ewropej jew internazzjonali? 

 

Irrappreżentajt lill-gvern Malti f’numru ta’ inkarigi, jiġifieri: 

 

I. 2019-2021: Rappreżentant tal-Gvern preżenti fuq l-Appel des Cent, Sommet des Deux Rives 

- Forum de la Méditerranée 

 

II. 2013-2020: Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija COST - Espert Malti fuq 

Strateġiji Infurmati fuq il-Patoġeni għal Reżistenza Sostenibbli tal-Uċuħ tar-Raba’ 

b’Spettru Wiesa’ 

 

III. 2017-2020: Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija COST- Espert Malti dwar 

il-Kontroll tal-Mikroorganiżmi Patoġeniċi tal-Bniedem fis-Sistemi tal-Produzzjoni tal-

Pjanti 

 

IV. 2017-2020: Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija COST - Espert Malti dwar 

Interazzjonijiet bejn pjanti tal-għelejjel u patoġeni tal-bniedem 
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V. 2013-2018: Membru tan-netwerk tal-iżvilupp sostenibbli tal-Ministeru tal-Iżvilupp 

Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima taħt l-Onor. Leo Brincat. 

 

8. Tista’ tindika jekk għandekx attivitajiet kummerċjali preżentement? Tista’ tindika 

jekk dawn humiex ser ikunu f’xi konflitt mal-ħidma ta’ Ambaxxatur? 

 

Ix-xogħol ewlieni tiegħi huwa bħala konsulent tal-proġett, konsulent ekonomiku u nimmaniġġa 

proġetti ffinanzjati mill-UE. 

 

M’għandi l-ebda interess kummerċjali jew xogħol li jista’ jaffettwa x-xogħol diplomatiku tiegħi 

jew jinfluwenza d-deċiżjonijiet tiegħi. 

 

9. Għandek konoxxenza tajba tal-lingwa tal-post? 

 

Le, ma nitkellimx id-Daniż, madankollu 86% tad-Daniżi kollha jitkellmu bl-Ingliż bħala t-tieni 

lingwa. 


