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1. Introduzzjoni 

 
Bħas-snin ta’ qabel din is-sena kienet ukoll sena ta’ sfida għalina lkoll.  L-impatt tal-COVID-19 kompla 
jinħass u hawnhekk kienet importanti l-għajnuna li l-Gvern ta biex ikompli jappoġġja s-settur 
kummerċjali. 
 
Imma kienet ukoll sena li bħala Kamra komplejna nappoġġjaw l-aġenda l-ħadra u d-diġitalizzazjoni biex 
inkomplu nimbuttaw ħalli Għawdex ikompli jiddiversifika l-ekonomija tiegħu.  Din hija l-ikbar sfida li qed 
taffaċċja l-ekonomija Għawdxija, hekk kif il-COVID-19 wera d-dipendenza żejda li l-ekonomija lokali 
għandha fuq setturi bħat-turiżmu, kostruzzjoni, u l-propjeta mmobilijari. 
 
Il-COVID-19 wera li mhux biss iridu nkomplu naħdmu biex verament niddiversifikaw l-ekonomija 
Għawdxija, imma wkoll f’dawk li huma s-setturi tradizzjonali irridu nimxu ‘l quddiem. Jekk irridu t-turiżmu 
dan irid ikun turiżmu sostenibbli u ta’ kwalita’.  Il-kostruzzjoni li hija għaddejja qed teqred l-ispazji miftuħa 
u l-kwalita tagħha hija waħda diskuttibli.  Dan ifisser li l-bini li jrid jitla’ irid ikun wieħed ta’ kwalita b’disinn 
li jpaxxi l-għajn u li jikkumplimenta l-ambjent ta’ madwaru. 
 
Hekk kif il-pajjiż qiegħed f’xifer ta’elezzjoni ġenerali, huwa mportanti li nifhmu li r-regolamentazzjoni hi 
mhux biss dak li rridu aħna imma dak li hemm bżonn.  U hawn tidħol kemm ir-responsabilta’ tas-settur 
kummerċjali li jara li l-qligħ tiegħu ikun wieħed sostenibbli u ġust, imma wkoll tal-politiku li jilleġiżla mhux 
għal terminu elettorali imma għall-ġejjieni fit-tul. 

 

2. Laqgħat 

 
Il-laqgħat li saru matul is-sena kienu dwar temi u suġġetti differenti.  Waqt li ċerti suġġetti kienu ta’ darba 
jew ta’ żmien qasir, oħrajn kienu jieħdu iktar fit-tul u d-diskussjonijiet fuqhom komplew matul is-sena 
kollha. 
 
Fost dawn insibu li rappreżentanti tal-Kunsill ħadu sehem f’laqgħat ma’ diversi Ministri, mal-Ministru 
għal Għawdex, ma’ membri Maltin tal-Parlament Ewropew, membri parlamentari u  uffiċċjali governattivi 
oħra.  Ta’ min isemmi dawn il-laqgħat: 
 

• Fil-5 ta’ Jannar rappreżentanti tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex iltaqgħu mal-Membru tal-
Parlament Ewropew, l-Onorevoli Cyrus Engerer.  F’din il-laqgħa ġew diskussi l-għajnuna lill-
intrapriżi u l-importanza tas-sostenibilta; 

• Fil-5 ta’ Jannar 2021 seħħet ukoll laqgħa mal-Onorevoli Clayton Bartolo, Ministru għat-Turiżmu.  
Din il-laqgħa kienet titratta l-involviment tal-Kamra fl-istrateġija ġdida għat-turiżma li tkompri l-
2030 u li kienet se tiġi mnedija mill-istess Ministeru; 

• Fis-27 ta’ Jannar 2021, il-Kamra kellha l-ewwel laqgħa ma’ Dr Jeannette Axisa, Direttur 
Ġenerali tal-Fundazzjoni għat-Trasport.  L-għan ta’ din il-Fundazzjoni hu li jtejjeb il-ħiliet ta’ 
dawk kollha li huma nvoluti fis-settur tat-trasport, u biex tassisti għall-bidla iktar sostenibbli f’dik 
li hija teknoloġija f’dan is-settur.  Trasport Malta, Malta Enterprise, MCAST, iċ-Chamber of Small 
SMEs, u l-Malta Employers Association huma membri fundaturi f’din il-Fundazzjoni.  F’din il-
laqgħa ġew spjegati l-proposti tal-Kamra fis-settur tat-trasport.  Sussegwentament għal din il-
laqgħa rappreżentanti tal-Kamra attendew għall-focus group (22 ta’ Marzu), flimkien ukoll fost 
l-oħrajn ma’ rappreżentanti ta’ Malta Enterprise, u MCAST fuq il-ħiliet neċessarji fejn tidħol it-
tiswija tal-vetturi elettriċi.  Fis-19 ta’ April reġgħet saret laqgħa oħra, fejn għaliha attendew ukoll 
rappreżentanti taċ-Chamber of Small SMEs, Malta Enteprise u l-Ministeru għall-Enerġija l-
Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli.  F’din il-laqgħa ġew diskussi d-diffikultajiet relatati mas-settur 
tat-transport b’vetturi elettriċi.  Fl-14 ta’ Mejju Daniel Borg ġie mistieden ukoll għal-laqgħa tal-
Bord tad-Diretturi ta’ din il-Fundazzjoni. 

• Fit-8 ta’ Frar rappreżentanti tal-Kamra, iltaqgħu ma’ Stephen Ellul, rappreżentant tal-Ministeru 
għall-Enerġija, Intrapriża u Żvilupp Sostenibbli, u ma’ Nadia Pace u Marco Abela, 
rappreżentanti ta’ Malta Enterprise.  Temi diskussi f’din il-laqgħa kienu jinkludu l-għajnuna 
statali, l-mod ta’ kif inhu strutturat is-suppliment tal-Pagi, id-diġitalizzazjoni u s-sostenibilita, l-
Gozo Digital Innovation Hub, u skemi marbuta ma’ strategic alliances.  Il-Kamra ħejjiet 
dokument bil-proposti tagħha li ntbagħat lir-rappreżentant tal-Ministeru għall-Enerġija, 
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Intrapriża u Żvilupp Sostenibbli.  Il-Kamra reġa’ kellha żewġ laqgħat importanti oħra mal-istess 
Ministeru matul ix-xahar ta’ Ġunju.  Fis-17 ta’ Ġunju l-Kamra kellha laqgħa ta’ konsultazzjoni 
ma’ Steve Ellul fuq l-istruttura tal-Wage Supplement, filwaqt li fit-30 ta’ Ġunju l-Kamra ltaqgħet 
mal-istess Steve Ellul u l-Ministru, l-Onorevoli Miriam Dalli.  F’din il-laqgħa ġie diskuss l-impatt 
tal-grey listing fuq il-kumpaniji Għawdxin. 

• Saret laqgħa mal-ambaxxatriċi ta’ Malta għat-Turkija, l-Eċċellenza tagħha Tereża Cutajar (12 
ta’ Frar).  Fiha ġew diskussi diversi punti fosthom kif il-kommunita kummerċjali Għawdxija tista’ 
tikkonċentra iktar l-isforzi tagħha fuq dan is-suq. 

• Fit-22 ta’ Frar attendejna laqgħa ta’ konsultazzjoni mas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-
Ministeru għat-Turiżmu Ronald Mizzi, ċ-Ċermen u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorita’ Maltija tat-
Turiżmu Dr Gavin Gulia u Johan Buttigieg, u ċ-Chief Officer Strategic Planning u Deputy CEO 
tal-istess Awtorita’, Leslie Vella.  F’din il-laqgħa tajna r-rispons tagħna għall-istrateġija proposta 
mill-Gvern. 

• Fit-23 ta’ Frar flimkien ma’ rappreżentanti oħra nazzjonali tan-negozju attendejna għall-laqgħa 
ma’ Identity Malta.  F’din il-laqgħa kien hemm preżenti l-Onorevoli Alex Muscat, Segretarju 
Parlamentari responsabbli għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet, u Anton Sevasta l-Kap Eżekuttiv 
ta’ Identity Malta. 

• Fis-16 ta’ Marzu Daniel Borg ipparteċipa f’laqgħa tal-isteering Group li kien qed jifformula l-Post 
COVID-19 Strategy.  Il-Kamra għamlet diversi proposti relatati mas-sostenibilta’ u l-innovazzjoni 
diġitali.  Il-Kamra reġgħet ipparteċipat f’laqgħa oħra simili ta’ konsultazzjoni li seħħet mal-Gozo 
Regional Committee fit-22 ta’ April. 

• Fil-25 ta’ Ġunju l-President ta’ Malta l-Eċċellenza tiegħu Dr George Vella u l-mara tiegħu, is-
Sinjura Miriam Vella, għamlu żjara uffiċċjali lill-Kamra tan-Negozju għal Għawdex.  F’din il-
laqgħa ġew diskussi temi mportanti bħall-iżvilupp u l-qagħda tal-impjiegi f’Għawdex. 

• Fis-6 ta’ Awissu il-Kunsill tal-Kamra ltaqa’ mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorita għall-Iżvilupp 
Reġjonali ta’ Għawdex, Mario Borg. 

• Il-Kamra pparteċipat wkoll f’diversi laqgħat tat-Tourism Issues Stakeholder Working Group (15 
u 20 ta’ Lulju; 20 ta’ Ottubru).  Dan kien forum, ikkordinat mill-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija 
ta’ Malta li flimkien mal-Gvern u diversi entitajiet li jirrapreżentaw is-settur tan-negozju f’Malta, 
li fih ġew diskussi diversi problemi li kienu qed jimpattaw is-settur turistiku waqt il-pandemija. 

• Fit-30 ta’ Lulju rappreżentanti tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex kellhom laqgħa 
konsultattiva mal-MCAST fuq l-‘Mstart Initiative 2021’. 

• Fis-27 ta’ Awissu rappreżentanti tal-Kamra ltaqgħu mal-Onorevoli Dr Josianne Cutajar.  Temi 
diskussi kienu jinkludu s-sitwazzjoni tal-impjiegi f’Għawdex u l-problema tal-iżvilupp.  
Rappreżentanti tal-Kamra reġgħu pparteċipaw f’avveniment organizzat mill-istess Membru 
Parlamentari Ewropew ‘Europe Meets Gozo’ fit-30 ta’ Settembru. 

• Fis-6 ta’ Settembru l-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija ta’ Malta iltaqa’ mal-Kunsill 
tal-Kamra fil-Kempinski Hotel.  Temi diskussi matul il-laqgħa kienu jitrattaw l-aċċessibilta’ u l-
qagħda tal-impjiegi f’Għawdex.  Fid-9 ta’ Settembru ħarġet stqarrija fuq it-temi maqbula matul 
il-laqgħa, u stqarrija oħra fis-16 ta’ Settembru li kienet titratta s-sitwazzjoni tal-impjiegi 
f’Għawdex. 

• Fit-23 ta’ Settembru l-Eċċellenza tagħha Cathy Ward, Kummissarju għoli Ingliż, żaret il-Kamra 
tan-Negozju għal Għawdex.  F’din il-laqgħa saret preżentazzjoni mil-Kap Eżekuttiv Daniel Borg 
fuq il-Kamra u r-rwol tagħha, kif ukoll fuq l-ekonomija Għawdxija. 

• Fis-27 ta’ Settembru żaret l-uffiċċji tal-Kamra l-Kummissarju Għoli Indjan l-Eċċellenza Tagħha 
Sangetta Bahadur.  F’din il-laqgħa ġew diskussi l-potenzjal tal-ekonomija Għawdxija, kif ukoll 
il-potenzjal tal-ekonomija l-ħadra u d-diġitalizzazjoni għall-istess gżira. 

• Fit-28 ta’ Ottubru l-Kunsill tal-Kamra iltaqa’ mal-Ministru għall-Edukazzjoni l-Onorevoli Dr 
Justyne Caruana biex tiddiskuti l-edukazzjoni f’Għawdex. 

• Fl-10 ta’ Diċembru l-Ambaxxatur tat-Turkija l-Eċċellenza tiegħu Kerem A. Kiratli ltaqa’ mal-
President tal-Kamra Joseph Borg.  F’din il-laqgħa ġew diskussi opportunitajiet biex il-Kamra 
tan-Negozju tipparteċipa f’laqgħat bilaterali li se jseħħu s-sena d-dieħla, kif ukoll possibiltajiet 
kummerċjali f’Għawdex. 

• Fis-16 ta’ Diċembru,  Daniel Borg, kellu laqgħa flimkien ma’ rappreżentanti tal-Kamra tal-
Kummerċ u l-Industrija ta’ Malta ma’ Benjamin Angel, Direttur Direct Taxation, Tax 
Coordination, Economic Analysis and Evaluation, fi ħdan id-DG Tax UD.  F’din il-laqgħa ġew 
diskussi temi relatati mat-taxxa. 
 

Laqgħat oħra importanti kienu dawn: 



3 

 

 

• Fis-7 ta’ April seħħet laqgħa ma’ rappreżentanti ta’ Gozo Fast Ferry u l-Malta Public Transport.  
F’din il-laqgħa saret preżentazzjoni fuq is-servizz propost.  Minn naħa tagħha l-Kamra uriet il-
kundizzjonijiet neċessarji biex dan is-servizz ikun jista’ jaħdem b’mod tajjeb. 

• Saru wkoll laqgħat ma’ kandidati għall-elezzjoni ġenerali u Membri Parlamentari: Dr Alex Borg 
(7 ta’ April), Dr Jo Etienne Abela (19 ta’ April), u l-Onorevoli Dr Joseph Ellis (22 ta’ April). 

• Fil-25 ta’ Ġunju saret ukoll laqgħa ma’ rappreżentanti tal-Junior Chamber International fejn fiha 
ġew diskussi possibiltajiet ta’ kollaborazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet. 

• Fit-18 ta’ Ottubru il-Kamra attendiet għal-laqgħa indirizzata mis-Segretarju Permanenti 
(Koordinament u Implementazzjoni) Christine Schembri flimkien ma’ Mary Anne Schembri, 
Direttur, Inspections Coordination Unit.  Huma tkelmu dwar proġett pilota li implimentaw fuq 
ħwienet li jbiegħu oġġetti tal-white goods.  L-intenzjoni hi li dan il-proġett pilota jinfetaħ ukoll 
għal tipi oħra ta’ negozji. 

• Fil-21 ta’ Ottubru l-Kamra attendiet għal laqgħa organizzata mill-Awtorita’ għall-Iżvilupp 
Reġjonali għal Għawdex li kienet titratta propju il-possibiltajiet ta’ investiment fir-realta virtwali 
f’Għawdex. 

• Fit-8 ta’ Novembru Daniel Borg flimkien ma’ stakeholders oħrajn attenda għal-laqgħa 
organizzata mill-JobsPlus Employer Services fuq is-servizzi mogħtija minn din l-istess entita.  
Fiha saret ukoll diskussjoni relatata ma kif is-servizzi tal-JobsPlus f’Għawdex jistgħu jitjiebu. 

• Fis-17 ta’ Diċembru Daniel Borg attenda għal-laqgħa, flimkien ma’ rappreżentanti tas-settur 
kummerċjali nazzjonali, mal-Ambaxxatriċi għal Malta fit-Turkija l-Eċċellenza tagħha Tereża 
Cutajar. 

 
Ir-rappreżentanti tal-Kamra attendew ukoll regolarment għal-laqgħat tal-MCESD; tal-Gozo Regional 
Committee; tal-Gozo Action Group Foundation; tal-Joint Stakeholders Working Committee; tal-
Monitoring Committee Operational Programme 1 u Operational Programme 2;  tal-Enterprise 
Consultative Council;  l-Intelligent Planning Consultative Forum, u l-Malta Business Disability Forum. 
 
Ta’ min jinnota li f’dik li hija l-Gozo Regional Committee din is-sena l-President tal-Kamra Joseph Borg, 
ġie elett biex ikun iċ-Ċermen ta’ dan il-Kumitat għas-sentejn li ġejjin u għalhekk biex jirrapreżenta lill-
Kumitat Reġjonali għal Għawdex fi ħdan l-MCESD.  Daniel Borg, irrapreżenta wkoll l-istess kumitat fil-
grupp ta’ ħidma fi ħdan l-MCESD dwar il-produttivita’ u l-innovazzjoni. 
 
F’dawn il-fora il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex dejjem sabet għajnuna siewja minn diversi uffiċjali 
f’dawn l-entitajiet filwaqt li dejjem wasslet il-messaġġ tagħha favur in-negozji Għawdxin u s-sitwazzjoni 
speċifika ta’ Għawdex. 
 

3. Parteċipazzjoni 

 
Barra minn dawn il-laqgħat imsemmija, il-Kamra ħadet parti attiva f’diversi konferenzi, seminars u 
laqgħat ta’ nformazzjoni  u konsultazzjoni organizzati minn entitajiet oħra. 
 
Fost dawn attendejna: laqgħa ta’ konsultazzjoni fuq il-Waste Management Plan (14 ta’ Jannar); 
Business Breakfast Lejn Prosperita Ġdida (15 ta’ Jannar); Konferenza ta’ Preżentazzjoni tal-‘Malta 
Tourism Strategy 2021-2030’ (25 ta’ Jannar); laqgħa biex jiġu ppreżentati r-riżultati ta’ servejs mill-Malta 
Development Bank, fuq il-‘Family Business Transfer Scheme’ (2 ta’ Frar); Business Breakfast biex jiġi 
ppreżentat in-‘National Productivity Report’ (18 ta’ Frar); Business Breakfast Mudell Sostenibbli għal 
Għawdex (3 ta’ Marzu); E-Bussed Stakeholder Meeting (12 ta’ Marzu); Konferenza organizzata mill-
Ministeru għal Edukazzjoni: ‘The Challenges Educators Face’ (28 ta’ Lulju); ‘Sustainable Mobility 
Webinar’ (16 ta’ Settembru); Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista (17 ta’ Settembru); u l-
Konferenza Nazzjonali dwar it-Tibdil fil-Klima (26 ta’ Ottubru). 
 
Membri tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex ipparteċipaw fi gruppi konsultattivi organizzati mill-
Awtorita għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex matul il-konsultazzjoni dwar l-Istrateġija għall-Iżvilupp 
Reġjonali ta’ Għawdex. 
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Tajna wkoll preżentazzoni lill-grupp ta’ studenti  mill-Institute for Tourism, Travel and Culture bħala parti 
mill-module fuq Island Tourism fiċ-Ċentru tal-Univerżita ta’ Għawdex (9 ta’ Jannar).  Il-preżentazzjoni 
kienet titratta l-ekonomija Għawdxija, kif ukoll kif il-Kamra qed tħares fuq ċertu żviluppi fil-futur. 
 
Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra, Daniel Borg, intervjena wkoll fl-10 ta’ Ġunju fil-konsultazzjoni pubblika li 
trattat il-pjan strateġiku għall-MCAST għas-snin 2022 – 2027.  L-istess Kap Eżekuttiv intervjena 
f’avveniment organizzat mill-Partit Laburista bħala parti mill-Konferenza Ġenerali tal-istess partit.  Fl-
intervent tiegħu hu ttratta diversi punti relatati mal-isfidi għal Għawdex fi żmien li ġej.  Il-President tal-
Kamra, Joseph Borg intervjena wkoll waqt laqgħa ta’ konsultazzjoni relatata mal-baġit organizzata mill-
Ministeru tal-Finanzi fiċ-Ċittadella li saret fl-24 ta’ Settembru. 
 
Fid-29 ta’ Novembru, Daniel Borg, ta taħdita qasira fuq l-impatt tal-attivitajiet kulturali fuq l-ekonomija 
Għawdxija bħala parti mill-proġett Ethno Vibes li qed jiġi kkordinat mill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa. 
 
Hawn ta’ min jirringrazzja lil dawk il-membri tal-Kunsill tal-parteċipazzjoni tagħhom f’dawn il-laqgħat, 
attivitajiet, u inizjattivi. 
 

4. Rispons għal diversi konsultazzjonijiet 

 
Matul l-2021 l-Kamra kienet attiva ħafna biex tagħti r-rispons tagħha fuq diversi konsultazzjonijiet 
maħruġa mill-Gvern.  Id-dokumenti li l-Kamra ppublikat kienu dawn: 
 

• Fid-9 ta’ Lulju l-Kamra tat ir-rispons tagħha għad-dokument ta’ konsultazzjoni rigward ‘Low 
Carbon Development Strategy’ nazzjonali; 

• Filwaqt li fl-10 ta’ Lulju ngħata r-rispons tal-Kamra għal Green Paper  ‘Towards Cleaner 
Vehicles on our Roads’; 

• Fit-30 ta’ Lulju ngħata r-rispons fuq il-Viżjoni Ekonomika Nazzjonali tal-Gvern; 

• Fis-27 ta’ Awissu ġie ppublikat id-dokument bil-proposti tal-baġit ‘Ensuring a more Sustainable 
Future’ 

• Fit-30 ta’ Awissu l-Kamra tat ir-rispons tagħha għad-dokument ta’ konsultazzjoni rigward il-
European Social Funds Plus 

• Fil-31 ta’ Awissu il-Kamra tat ir-rispons tagħha għad-dokument konsultattiv rigward Strateġija 
Reġjonali ta Żvilupp għal Għawdex. 

 

5. Laqgħat / Informazzjoni għall-Membri  

 
Il-membri tagħna bqajna nżommuhom infurmati billi kontinwament għaddejnielhom tagħrif li aħna 
nirċievu regolarment.   
 
Barra minn hekk, matul is-sena organizzajna diversi laqgħat ta’ informazzjoni.  Dawn kienu organizzati 
flimkien ma’ diversi Ministeri u entitajiet oħra pubbliċi kif ukoll mal-isponsor tagħna l-Bank of Valletta.  
Il-Laqgħat organizzati kienu dawn segwenti: 
 

• Women in Entrepreneurship and Business.  Dan kien it-titlu tal-ewwel webinar matul l-2021 
li ġie organizzat fil-11 ta’ Marzu.  F’dan il-webinar tkelmu it-tlett rappreżentanti nisa fil-Kunsill 
tal-Kamra: Elaine Camilleri, Alda Bugeja, u Marie Grech, filwaqt li minn naħa tal-Bank of Valletta 
pparteċipat Victoria Azzopardi.  L-iskop ta’ dan il-webinar, li ġie organizzat matul il-Ġimgħa li 
tiċċelebra Jum il-Mara, kien li jiddiskuti l-esperjenza ta’ nisa li huma intraprendituri jew qegħdin 
fin-negozju, id-diffikultajiet li jaffaċjaw u xi tfisser tkun mara fl-rwol rispettiv tagħhom. 

• Brexit and its Impact on Business: Fil-5 ta’ April sar t-tieni webinar tal-Kamra f’kollaborazzjoni 
mal-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT.  Il-webinar iddiskuta it-Trade and Cooperation Agreement, 
kif ukoll l-impatt prattiku tal-Brexit fuq id-Dazju u l-VAT.  Il-Kelliema kienu jinkludu Kenneth 

Farrugia, Chief Retail Banking Officer tal-BOV, Leandro Borg, Head Policy Coordination 

IMCP/EP/External fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, Joseph Sammut, mill-Uffiċċju tal-
Kummissarju tat-Taxxa, u Alan Mamo, Director Compliance and Systems, fi ħdan id-
Dipartiment tad-Dwana. 
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• Regenerating The Economy: A Business Webinar on the New Malta Enterprise Schemes.  
Fil-21 ta’ Mejju sar it-tielet webinar tal-Kamra li kien jitratta l-iskemi ġodda ta’ Malta Enterprise.  
Dan il-webinar ġie indirizzat mill-Onorevoli Miriam Dalli, Ministru responsabbli mill-Enerġija, 
Intrapriża, u Żvilupp Sostenibbli,  Joseph Borg, President tal-Kamra tan-Negozju għal 
Għawdex, Mark Scicluna Bartoli, Executive Product Management & Development fi ħdan il-
Bank of Valletta, Kurt Farrugia, Kap Eżekuttiv ta’ Malta Enterprise, u Steve Ellul, konsulent fi 
ħdan il-Ministeru tal-Onorevoli Miriam Dalli.   

• Innovatively Financing Green Energy Investments.  Dan il-webinar li ġie organizzat fit-8 ta’ 
Lulju ttratta l-iskemi tal-BOV speċjalment fejn jidħol l-investiment f’dik li hija enerġija rinnovabbli.  
Il-kelliema għal dan il-webinar kienu jinkludu Mark Sciculna Bartoli, Michel Ganado, Patrick 
Spiteri Staines, u Roman Dojcak mill-European Investment Bank. 

• Sessjonijiet minn SEDQA fuq l-abbuż tal-alkolħol u sustanzi oħra u l-effett tagħhom fuq 
il-post tax-xogħol.  Il-Kamra flimkien mal-aġenzija SEDQA organizzat żewġ sessjonijiet fit-3 u 
l-10 ta’ Awissu.  Dawn il-laqgħat kienu jitrattaw l-abbuż tal-alkoħol u d-droga u l-impatt tagħhom 
fuq il-post tax-xogħol. 

• Is there an Ethical Way of Doing Business? Ethics in Business according to Pope 
Francis.  Din il-konferenza li seħħet fid-29 ta’ Ottubru ġiet organizzata mill-Kamra tan-Negozju 
għal Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Fundazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice, il-Bank of 
Valletta u d-Djoċesi ta’ Għawdex.  Din il-konferenza saret b’mod hybrid mill-Kurja tal-Isqof fir-
Rabat Għawdex.  Il-kelliem prinċipali kien Joe F. X. Zahra.  Kelliema oħrajn kienu jinkludu Dr 
Gordon Cordina, Ċermen tal-Bank of Valletta, Dun Joseph Hili u Mario P. Galea.  Din il-
konferenza ġiet imxandra fuq diversi midja inkluż il-paġna Facebook ta’ Newsbook. 

 
Ninnotaw b’sodisfazzjon li kull attività li organizzajna ġiet milqgħuha tajjeb mill-komunità kummerċjali. 
 
Ta’ min jinnota li l-Kamra ma talbet l-ebda ħlas jew rekwiżit li wieħed ikun membru tal-organizzazjoni 
biex jipparteċipa f’dawn is-seminars jew webinars.  Dan minħabba l-fatt li l-Kamra temmen li għandha 
tassisti l-komunita kummerċjali kollha b’kull mod possibli speċjalment f’dan il-perijodu fejn ħafna 
kumpaniji soffrew minħabba l-effett tal-pandemija. 
 

6. Youth4Entrepreneurship Gozo  

 
Għal dan l-avveniment li sar fil-11 ta’ Novembru, ikkollaborajna mal-Ministeru għall-Ekonomija, 
Investiment u Negozji Żgħar, bħala parti mill-attivitajiet tal-SME week, kif ukoll mal-uffiċċju tal-EUROPE 
DIRECT Gozo, Bank of Valletta, Aġenzija Żgħażagħ u l-Gozo Regional Development Authority.  Għal 
din it-tielet edizzjoni ffukajna fuq l-aspett tas-sostenibilta u d-diġitalizzazjoni.  Minbarra li dawn huma 
żewġ pilastri li fuqhom l-Unjoni Ewropeja qed tibni l-irkupru ekonomiku, l-Kamra qed tara opportunitajiet 
importanti biex l-ekonomija Għawdxija tiddiversifika ruħha f’dawn is-setturi.  Għal darba oħra Aġenzija 
Żgħażagħ organizzaw sessjoni ta’ taħriġ għaż-żgħażagħ interessanti. 
 
Żgħażagħ bejn it-16 u t-30 sena kellhom l-opportunita li jippreżentaw ideja innovativa li għandha x’ 
taqsam ma’ Għawdex quddiem panel ta’ esperti.   
 
L-iskop kien li l-Kamra tinkoraġixxi iktar żgħażagħ li jaqbdu t-triq tan-negozju u li dan jista’ jseħħ 
f’Għawdex.  Dan kien avverniment importanti li din is-sena offra iktar opportunitajiet, fejn membri tal-
panel offrew li jagħmlu mentoring lil numru ta’ parteċipanti, u mhux biss lill-parteċipanti rebbieħa.  L-
exposure kienet waħda tajba ħafna kemm għal dawk li pparteċipaw, kif ukoll għall-Kamra, hekk kif 
feature fuq dan l-avveniment deher ukoll f’edizzjoni ta’ Għawdex Illum. 
   

7. Proġetti b’Fondi Ewropej li fihom qed tipparteċipa l-Kamra 

 
Din is-sena wkoll il-Kamra kompliet tipparteċipa fi proġett ieħor iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropeja 
intitolat MAESHA (deMonstration of smArt and flExible solutions for a decarboniSed energy future in 
Mayotte and other European islAnds).  Dan il-proġett beda fl-1 ta’ Novembru tal-2020 u huwa parti minn 
Horizon 2020 li huwa l-programm ta’ fondi marbuta mar-riċerka u l-innovazzjoni għall-perijodu 2014-
2020.  Permezz ta’ dan il-proġett se naraw x’inizjattivi li għandhom x’jaqsmu mas-sostenibilta jistgħu 
jiġu mplimentati f’Għawdex, u eventwalment anke ffinanzjati permezz ta’ proġetti tal-Unjoni Ewropeja.  
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Din il-ħidma tikkumplimenta x-xogħol li qed isir minn naħa tal-Greening the Islands Observatory fi ħdan 
il-Ministeru għal Għawdex u li fih hemm issa wkoll koordinament tal-Gozo Regional Development 
Authority.  Matul din is-sena il-Kamra pparteċipat fil-project meetings kollha li saru. 
 
Il-Kamra qegħda tipparteċipa wkoll fuq proġett tal-LEADER flimkien ma’entitajiet oħra.  Permezz ta’ dan 
il-proġett se jkun qed jiġi mfassal sit elettroniku li minbarra li jagħti nformazzjoni fuq Għawdex, entitajiet 
kummerċjali jkunu jistgħu jirreklamaw is-servizzi tagħhom. 
 
Il-Kamra wkoll qed tassisti flimkien ma’ entitajiet oħra nazzjonali li jirrapreżentaw is-settur tal-kummerċ 
fuq proġett tal-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data, ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropeja biex jiġi 
implimentat sistema elettronika fejn entita kummerċjali tkun tista’ tiċċekkja dak kollu li għandna bżonn 
fejn tidħol id-Data Protection. 
 

8. Il-Proġetti ‘Reaching Out and Within’ u  ‘Strengthening further the Voluntary Aspect 
within the Chamber and its Relationship with Other Society Stakeholders in Gozo’ 
bħala parti tal-MGOZ NGO Scheme 

 
Matul l-2021 l-Kamra attwat il-proġett ‘Reaching out and Within’ taħt l-MGOZ NGO Scheme li kien ġie 
approvat fl-2020, imma li minħabba l-pandemija twaqqaf.  Ġie approvat ukoll ċertu tibdil fil-proġett.  Taħt 
dan il-proġett ġew imtejba b’mod sostanzjali l-faċilitajiet li permezz tagħhom il-Kamra bdiet ixxandar il-
laqgħat tagħha onlajn.  Dan kien jinkludi x-xiri ta’ tagħmir elettroniku. 
 
Matul is-sena 2021, il-Kamra reġgħet tefgħet applikazzjoni oħra taħt l-MGOZ NGO-Scheme.  Permezz 
tal-proġett ‘Strengthening Further the Voluntary Aspect within the Chamber and its Relationship with 
Other Society Stakeholders’ komplew jittejbu l-faċilitajiet tal-Kamra biex ikunu jistgħu jsiru il-laqgħat  kif 
ukoll ixxandret konferenza b’mod virtwali li l-Kamra għamlet flimkien ma’ entitajiet oħra. 
 

9. L-Insurance fuq il-mezzi li jittrasportaw merkanzija perikoluża fuq il-vapuri tal-Gozo 
Channel 

 
Matul l-2020 kienet ġiet rilevata problema li l-insurance tal-maġġor parti tal-operaturi li jitilgħu bil-
merkanzija perikoluża abbord il-Gozo Channel, mhux qed tkoprihom għal dan it-traġitt.  Matul is-sena 
2021, bħala Kamra komplejna naħdmu biex nassistu lill-operaturi ħalli jkollhom polza li tkoprihom għal 
din il-parti tat-traġitt. 
 
Matul din is-sena l-Kamra ġabret l-informazzjoni kollha meħtieġa mingħand l-operaturi nteressati.  Il-
Kamra se tkompli l-ħidma tagħha biex tinstab soluzzjoni għal din il-problema minħabba l-fatt li filwaqt li 
din il-polza hija neċessarja hemm problemi marbuta magħha, prinċipalment: (a) li din trid tinħadem għal 
kull operatur b’mod individwali u mhux kif kien maħsub qabel li jkun hemm polza waħda li tkopri l-
operaturi kollha; (b) li jekk mhux se jkun hemm għajnuna mill-Gvern din il-polza tista’ twassal biex jiżdied 
il-prezz tal-merkanzija b’mod sostanzjali; u (c) li filkas ta’ dik il-merkanzija perikoluża li jikkostitwixxu 
oġġetti essenzjali u li ma jistax ikun hemm żidiet fil-prezz tal-oġġetti, l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li ma 
jibqgħux iġorru din il-merkanzija jekk ma jkunx hemm għajnuna minn għand il-Gvern biex tgħinhom 
ikopru l-ispejjeż relatati ma’ din il-polza. 
 

10. L-Aċċessibilta  

 
Dan is-suġġett kompla jiġi diskuss tul l-2021 u l-Kamra kompliet issegwi l-iżviluppi fuq din it-tema. 
 
Joseph Borg, President tal-Kamra tkellem f’ webinar ‘Il-Mina tal-Karozzi X’ser issolvi’ organizzat mil-
Moviment Graffiti u  li ddiskuta s-suġġett tal-Mina fid-9 ta’ Frar. 
 
Għalkemm il-fast ferry kien żvilupp importanti għal Għawdex, l-aċċessibilta għandha tibqa’ parti 
mportanti tal-aġenda politika għall-gżira. Kif rajna f’dawn l-aħħar xhur, il-fast ferry jiddependi fuq il-
kundizzjonijiet tat-temp, filwaqt li jekk xi vapur partikulari ma jkunx qed jopera bejn Għawdex u Malta 
jista’ jwassal għall-stennijiet twal ħafna, u li fl-aħħar mill-aħħar jimpatta kemm ir-residenti Għawdxin li 
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jaqsmu għall-bżonn bejn iż-żewġ gżejjer, kif ukoll residenti Malta u viżitaturi oħra li jiġu għall-btala qasira 
f’Għawdex.  Dan juri li għandna nkomplu naħdmu għal kull forma ta’ aċċessibilita’ bejn iż-żewġ gżejjer. 
 
L-aċċessibilta kien ukoll punt li ġie diskuss fl-istanding Committee tal-Parlament dwar l-Affarijiet ta’ 
Għawdex.  Il-Kamra għamlet talba uffiċjali biex tagħti l-opinjoni tagħha f’laqgħa ta’ dan il-Kumitat fuq 
dan is-suġġett.  It-talba ntlaqgħet imma l-kumitat ma reġax iddiskuta dan is-suġġett. 
 

11. Sotto Kumitat għall-Propjeta Immobiljari 

 
Fl-20 ta’ Jannar saret laqgħa għall-operaturi kollha interessati biex jiġi stabbilit forum ta’ diskussjoni fuq 
il-propjeta mmobiljari, liema laqgħa seħħet fl-Auditorium tal-Queen Mary University of London, Gozo 
Campus.  Għal din il-laqgħa attendew 15-il operatur.  Wara din il-laqgħa u l-interess muri minn dawk 
preżenti ġie maħtur sotto kumitat apposta fuq  il-propjeta mmobiljari ffurmat minn operaturi fis-settur: 
 

• Marie Grech (Chairperson ta’ dan il-Kumitat) 

• Edith Camilleri 

• Charlene Xerri Gatt 

• Walter Cassar 

• Tonio Schembri 

• Doreen Tabone 

• David Pace 

• Joseph Buttigieg 

• David Sultana 

• Daniel Borg (Kap Eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex). 
 
L-ewwel laqgħa ta’ dan is-sotto kumitat seħħet nhar it-23 ta’ Marzu li fiha ġiet diskussa l-position paper 
fuq l-Iżvilupp f’Għawdex li ġiet ippreżentata lill-Gozo Regional Committee fil-25 ta’ Marzu.  B’kollox il-
kumitat iltaqa’ sitt darbiet fejn fil-laqgħat ġew diskussi kriterji etiċi meħtieġa għal dan is-settur, l-iżvilupp 
f’Għawdex, u s-sitwazzjoni tal-propjeta mmobiljari fl-istess gżira. 
 
Ġiet ifformulata wkoll ittra indirizzata lill-Onorevoli Chris Agius, Segretarju Parlamentari responsabbli 
mill-Propjeta Immobiljari, fejn fiha ntalbet laqgħa miegħu ħalli fiha jiġu diskussi d-diversi problematiċi li 
qed jaffaċċja dan is-settur.  F’din il-komunikazzjoni ntwerew il-problemi li jeżistu fl-Att preżenti li jirregola 
dan is-settur inkluż il-ħtieġa ta’ linji gwida etiċi li verament jirregolaw il-ħidma f’dan is-settur inkluż il-mod 
ta’ kif jiġu rreklamati l-prezzijiet, u r-reklamar in ġenerali biex dan ikun wieħed trasparenti u li jaqbel ma’ 
dak li qed jiġi mibjugħ.   
 
Filwaqt li din it-talba ntlaqgħet, il-laqgħa ġiet rimandata sakemm jiġi maħtur Chaiperson tal-Bord li 
jirregola l-liċenzjar tal-operaturi fis-settur immobiljari. 

12. L-Iżvilupp f’Għawdex 
 

Din hija tema li l-Kamra tkelmet ħafna fuqha matul din is-sena.  Il-Kamra ma taqbilx mal-iżvilupp 
eċċessiv li qed iseħħ fil-gżira ta’ Għawdex u li l-Kamra temmen li dan se jkun ta’ detriment għall-iżvilupp 
ekonomiku tal-gżira b’mod integrali minħabba li se jkollu mpatt negattiv fuq diversi oqsma inkluż dak 
relatat mal-prodott turistiku.  Filwaqt li l-Kamra temmen li l-impatt ekonomiku tal-iżvilupp huwa wieħed 
sostanzjali, Għawdex huwa dipendenti ferm iktar minn Malta fejn tidħol il-kostruzzjoni u l-propjeta 
mmobiljari.  Il-Kamra temmen ukoll li għandhom jiġu delinjati linji gwida speċifiċi għall-gżira ta’ Għawdex 
fejn jidħol l-ippjanar.  Fuq din it-tema kien hemm diversi żviluppi: 
 

• Ġiet ifformulata position paper li ġiet ippreżentata lill-membri tal-Gozo Regional Committee fil-
25 ta’ Marzu, u lill-Ministru responsabbli mill-iżvilupp l-Onorevoli Aaron Farrugia waqt laqgħa li 
saret mal-Bord tad-Diretturi tal-Gozo Regional Development Authority fit-13 ta’ April; 

• Fit-18 ta’ Marzu il-Perit Edward Scerri pparteċipa f’dibattitu organizzat mil-Grupp tal-Istudenti 
Universitarji Għawdxin; 

• Saru wkoll żewġ laqgħat mar-rappreżentanti tal-Malta Chamber of Commerce and Industry, fuq 
din l-istess tema, fit-30 ta’ Marzu u fit-22 ta’ April.  Għal dan il-għan saret press conference 
konġunta fejn iż-żewġ entitajiet ħarġu stqarrija konġunta għall-istampa fit-8 ta’ Mejju 2021. 
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• Fit-2 ta’ Ġunju, u fil-5 ta’ Lulju l-Kamra pparteċipat f’laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-
Affarijiet ta’ Għawdex fi ħdan il-Paralment li ttrattat s-suġġett tal-‘Iżvilupp Eċċessiv u d-
Degradament Ambjentali u Urban ġewwa Għawdex’.  

 

13. Cannabis 
 
Waħda mis-suġġetti ewlenin li l-Kamra tkelmet fuqhom din is-sena kienet dwar il-liġi tal-Cannabis.  Meta 
ġiet maħruġa il-white paper dwar din il-liġi, il-Kamra ħarġet stqarrija fid-9 ta’ April fejn appoġġjat il-
pożizzjoni tal-OASI, Karitas u tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatri.  Wara din il-pożizzjoni hekk kif din 
il-liġi ġiet imresqa fil-Parlament, il-Kamra appoġġjat il-pożizzjoni ta’ diversi entitajiet governattivi biex 
isiru ċerti emendi fuq din il-liġi.  Il-Kamra għandha riservi serji kif din il-liġi se timpatta kemm is-soċjeta 
kif ukoll id-dinja tax-xogħol. 
 

14. INSULEUR    

 
Għal sena oħra il-Kamra kellha l-presidenza tal-INSULEUR.  Dan kien jorbot miegħu numru ta’ impenji: 
 

• Fis-16 ta’ April ir-rappreżentanti tal-Kamra pparteċipaw f’Workshop organizzat mill-INSULEUR 
f’kollaborazzjoni mal-EESC u s-Centre of Excellence on Blue Growth of the National & 
Kapodistraian University of Athens University.  Joseph Borg, bħala President tal-INSULEUR 
għamel introduzzjoni għal din il-laqgħa.  Daniel Borg ta ukoll preżentazzjoni fuq il-Maritime 
Spatial Planning, imma mill-perspettiva ta’ Kamra tan-Negozju ta’ gżira.   

• Fis-16 ta’ April saret l-Assembleja Ġenerali tal-INSULEUR.  Din l-assembleja ttrattat l-andament 
ekonomiku fil-gżejjer u l-impatt tal-Pandemija. 

• Fit-13 ta’ Mejju Daniel Borg ipparteċipa fit-tnedija tal-Greening the Islands Awards għas-sena 
2021 

• Fit-8 ta’ Ġunju Joseph Borg, Michael Galea u Daniel Borg ipparteċipaw b’mod virtwali fl-
Assembleja Ġenerali ta’ Eurochambres. 

• Fis-7 ta’ Settembru Joseph Borg u Daniel Borg attendew b’mod virtwali għall-laqgħa tal-
Affiliated u Correspondent Members.  F’din il-laqgħa ġew ivvutati l-membri li ħa jirrapreżentaw 
din il-kategorija fuq il-Bord tad-Diretturi ta’ Eurochambres. 

• Fil-21 ta’ Settembru Joseph Borg ipparteċipa b’mod virtwali għal-laqgħa straordinarja ta’ 
Eurochambres li fiha ġie ppreżentat Luc Frieden, l-uniku kandidat għall-presidenza ta’ din l-
organizzazjoni. 

• Fil-15 ta’ Ottubru Joseph Borg u Daniel Borg ipparteċipaw b’mod virtwali għall-Assembleja 
Ġenerali ta’ Eurochambres.  F’din il-laqgħa kien hemm l-elezzjoni ta’ Luc Frieden bħala 
President ta’ Eurochambres. 

• Bejn is-19 u l-21 ta’ Ottubru Joseph Borg u Daniel Borg ipparteċipaw fil-GTI E-Convention.  
Joseph Borg, indirizza s-sessjoni tal-ftuħ ta’ din il-konvenzjoni li kienet titratta t-teknoloġija, l-
politika u l-finanzi biex jgħin it-tkabbir sostenibbli tal-gżejjer.  Joseph Borg indirizza sessjoni 
oħra fil-21 ta’ Ottubru li kienet titratta il-promozzjoni ta’ negozji lokali biex jimplimentaw proġetti 
relatati mal-effiċjenza u l-enerġija rinnovabbli.  Il-President tal-Kamra kien ukoll fil-ġurija li kienet 
qed tiġġudika proġetti sostenibbli implimentati fil-gżejjer. 

• Fil-11 ta’ Novembru Joseph Borg indirizza b’mod fiżiku bħala President tal-INSULEUR l-
Konferenza organizzata minn E.O.A.E.N ‘The Contribution of the Greek Insular Economy over 
the last 200 years. 1821 – 2021’. 

• Fis-17 ta’ Novembru rappreżentanza mill-Kamra tan-Negozju għal Għawdex iltaqgħet ma’ 
delegazzjoni ta’ intraprendituri minn Altamura fuq setturi fejn negozjanti miż-żewġ reġjuni 
jistgħu jikkoperaw. 

• Fit-2 ta’ Diċembru Daniel Borg ipparteċipa f’Lisbona għat-tnedija tal-Interreg EU Programme 
‘Heading Towards a Greener Mediterranean’  

 
Minbarra attendenza f’laqgħat ix-xogħol tal-INSULEUR kien jirrikjedi wkoll diversi xogħol ta’ 
korrispondenza, analiżi ta’ dokumenti, u kordinazzjoni ta’ diversi ħidmiet li lkoll tmexxew fi ħdan l-uffiċċju 
tal-istess Kamra.   
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15. EUROPE DIRECT  

 
Matul is-sena saru l-attivitajiet kollha previsti mill-kuntratt u skont il-miri tal-Kummissjoni Ewropeja.  Din 
kienet ukoll sena mpenjattiva imma wkoll sena li fiha rajna li l-maniġer ta’ EUROPE DIRECT Marlene 
Muscat tħallina wara marda qasira.  Għall-Kamra u għal dan l-uffiċċju din kienet telfa sinifikanti.  Dan 
minħabba l-fatt li l-ħidma ta’ Marlene Muscat kienet essenzjali.  Ix-xogħol tal-Kamra baqa’ għaddej bis-
sostenn tal-ħaddiema kollha tal-Uffiċċju tal-Kamra. 
 
B’kollox saru dawn l-attivitajiet: 

 

• EDIC Globe Steam Challenge.  Fil-15 ta’ Jannar saret sessjoni bħala parti mil-‘Globe Steam 
Challenge’.  F’din is-sessjoni, Stephen Mifsud, botanista fi ħdan id-Direttorat ta’ Eco-Gozo, u Adrian 
Gatt fundatur tal-‘Grow 10 Trees Project’ taw diversi dettalji fuq l-aspett xjentifiku dwar it-tkabbir tas-
siġar.  Dan il-proġett kien beda f’Novembru tas-sena ta’ qabel fejn diversi skejjel ingħataw żrieragħ 
biex dawn ikabbruhom.  Fit-22 ta’ April kienet saret imbagħad l-attivita b’mod virtwali fejn il-ħames 
skejjel parteċipanti ppreżentaw il-proġetti tagħhom.  F’din l-attivita apparti l-istudenti pparteċipat is-
Sinjura Denise Mifsud, Prinċipal tal-Kulleġġ ta’ Għawdex, Bara Semerakova il-Koordinatur tal-
Globe għall-Ewropa u l-Eurasia, Ryan Janda, Uffiċċjal tar-Relazzjonijiet Pubbliċi għall-Ambaxxata 
tal-Istati Uniti f’Malta, u Dr Elena Grech bħala Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja 
hawn f’Malta. 

• Fit-23 ta’ Marzu sar webinar ‘Virtual Talk on Cloud Computing’ iddedikat lill-istudenti tal-MCAST 
u s-6th Form.  F’dan il-webinar tkellmu Paris Savva, Territory Channel Manager għal Ċipru u Malta, 
Vanessa Antoniaduo, minn Microsoft u li taħdem fis-settur tal-edukazzjoni ta’ din il-kumpanija, u 
Ploutarchos Rigar, Industry Sector Lead fl-Edukazzjoni għall-Greċja. 

• Fil-5 ta’ April l-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT ikkollabora mal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex biex 
jiġi organizzat il-Webinar ‘The Brexit Impact on Business’. 

• Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ ‘Europe Day’ ġie organizzat il-webinar ‘How can we assist 
You?’ nhar is-7 ta’ Mejju.  Erba’ uffiċċji li jagħtu servizzi relatati mal-Unjoni Ewropeja taw 
informazzjoni fuq l-enitajiet rispettivi.  Dawn kienu l-uffiċċji tal-EURES, li jiffaċilita l-mobilita madwar 
l-Ewropa, Solvit, li għandu d-dmir li jassisti ċ-ċittadini u n-negozji fejn jidħlu d-drittijiet tagħhom, 
bħala pajjiż membru fl-Unjoni Ewropeja; l-Entitlement Unit li tassisti persuni fuq il-European Health 
Insurance Card; u l-EUPA li tassisti ndividwi u entitajiet li jagħmlu użu minn fondi relatati ma’ 
Erasmus+. 

• Fit-28 ta’ Mejju 2021 saret it-tnedija tal-Uffiċċju tal-EUROPE DIRECT f’Għawdex.  Għal din l-
okkażżjoni sar business breakfast fil-Grand Hotel.  Għal dan l-avveniment intervenew Dr Elena 
Grech, Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja hawn f’Malta, Dr Mario Sammut, Kap 
tal-European Parliament Liaison Office hawn f’Malta.  Saret ukoll preżentazzjoni mil-Kap Eżekuttiv 
tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex Daniel Borg, fuq is-servizzi offruti mill-EUROPE DIRECT.  
Waqt l-avveniment saru wkoll żewġ panels ta’ diskussjoni.  Wieħed fuq ir-rilevanza tax-xogħol tal-
EUROPE DIRECT għall-lokalitajiet, u l-ieħor fuq ix-xogħol tal-EUROPE DIRECT fl-edukazzjoni.  
Ġew mistiedna għal dan l-avveniment l-istakeholders ewlenin fil-gżira ta’ Għawdex. 

• Matul is-sajf l-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT, flimkien ma’ Servizzi Ewropej f’Malta taw numru ta’ 
preżentazzjonijiet fi skejjel madwar Għawdex bħala parti mill-proġett ta’ Skola Sajf.  Il-
preżentazzjonijiet ta’ din is-sena kienu jikkonċernaw il-Konferenza għall-Futur tal-Unjoni Ewropeja. 

• Fl-24 ta’ Settembru l-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT organizza il-webinar ‘Digital Marketing and the 
Role of Content Creators’.  L-iskop ta’ dan il-webinar kien li jagħti għarfien fuq il-karrieri marbuta 
mad-Diġitalizzazjoni.  Ġew mistiedna għalhekk Ricky Bugeja, Head tad-Digital Marketing tal-
kumpanija Keen Ltd, u Jo Caruana, Fundatriċi u CEO ta’ Finesse Group.  Il-preżentazzjonijiet 
tagħhom kienu jiffukaw fuq kif wieħed għandu janalizza l-effetti tal-midja soċjali, u content 
marketing. 

• Fit-30 ta’ Settembru, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra, Daniel Borg ipparteċipa f’dibattitu fiċ-Ċittadella 
bħala parti mill-attivitajiet relatati mal-Konferenza dwar il-Futur tal-Unjoni Ewropeja.  L-avveniment 
kien iġib l-isem “L-Ewropa li Nixtieq: Nipproteġu liċ-Ċittadini u lill-Valuri Ewropej.” 

• Fil-5 ta’ Novembru l-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT ipparteċipa wkoll fl-open day tas-6th Form fejn 
hemmhekk seta’ jagħti nformazzjoni fuq l-Unjoni Ewropeja, kif ukoll ix-xogħol ta’ dan l-uffiċċju. 

• Fis-6 ta’ Novembru ġie organizzat il-webinar ‘Getting to Know Solidarity’.  L-iskop ta’ dan il-
webinar kien li jagħti iktar għarfien liż-żgħażagħ dwar l-opportunitajiet li jeżistu barra biex jagħmlu 
xogħol volontarju permezz tal-European Solidarity Corps.  Waqt dan l-avveniment ipparteċipaw, 
Lara Farrugia, uffiċċjal mill-European Union Programme Agency, li tat informazzjoni fuq x’inhuma 
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l-European Solidarity Corps, u Sarah Spiteri, uffiċċjal minn Aġenzija Żgħażagħ li tat informazzjoni 
fuq Eurodesk.  Iż-żagħżugħa Danelle Sciberras tat informazzjoni fuq l-esperjenza tagħha barra 
minn Malta. 

• F’kollaborazzjoni ma’ Nature Trust – FEE Malta, u bħala parti wkoll mill-programmi  ta’ Eko Skola u 
Leaf saret iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premijiet marbutin mal-proġetti li ġew sottomessi mill-iskejjel.  
Iċ-ċerimonja seħħet fis-6 ta’ Diċembru u sitt skejjel ingħataw premijiet għall-proġetti li ppreżentaw. 

• Fl-14 ta’ Diċembru ġiet organizzata laqgħa bejn il-Kap tar-Rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropeja Dr Elena Grech u diversi stakeholders Għawdxin fl-uffiċċji tal-Kamra. 
 

L-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT ikkollabora wkoll mal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex fuq it-tielet 
edizzjoni tal-Youth4 Entrepreneurship Gozo. 
 
Pass importanti ieħor għall-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT kienet it-tnedija tas-sit elettroniku tal-istess 
entita.  F’dinja li qed issir iktar diġitali dan kien pass importanti biex l-uffiċċju jkompli jaqdi r-rwol tiegħu 
b’mod effettiv u effikaċi. 
 
Minbarra dawn l-attivitajiet l-uffiċċju tal-EUROPE DIRECT ipparteċipa f’diversi sessjonijiet ta’ 
informazzjoni onlajn organizzati mill-istituzzjonijiet Ewropej, minbarra li jaqdi r-rwol tiegħu li jirrispondi 
kull tip ta’ informazzjoni relatata mal-Unjoni Ewropeja. 
 
Ir-rwol tal-EUROPE DIRECT fi ħdan il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex juri l-impenn tal-Kamra għall-
inizjattivi favur is-soċjeta Għawdxija. 
 
 
 
 
 

16. Pjattaforma Diġitali u Użu tal-Midja Soċjali 

 
Din is-sena komplejna bil-ħidma li bdejna fl-2019 u użajna iktar il-midja soċjali kollha li għandha l-Kamra 
bħalissa, jiġifieri Facebook, Linkedin, u Twitter.  Nedejna wkoll il-paġna tagħna ta’ Instagram.  Instagram 
huwa l-midja soċjali li jużaw l-iktar iż-żgħażagħ.  Huwa mportanti għalhekk għall-Kamra li tkun preżenti 
wkoll fuq din il-midja soċjali speċjalment meta jkollha attivitajiet li jolqtu din il-kategorija. 
 
Matul din is-sena nfatti kellna 163 like ġodda fuq il-paġna tagħna ta’ Facebook, kif ukoll in-numru ta’ 
engagements mal-posts tagħna kienu ta’ 12,181.  Engagement ifisser li l-persuna tagħmel like, 
comment, jew share ta’ kwalunkwe post li tittella’ fuq il-Facebook tal-GBC.  L-Impressions, jiġifieri d-
drabi li l-kontenut tal-paġna tagħna deher fuq l-iscreen tal-persuni, kien ta’ 165,160. 
 
 
 
 

17. Ringrazzjamenti 

 
Il-Kamra tixtieq tirringrazzja b’mod speċjali lil dawk il-persuni li jiffurmaw il-Kunsill, għax-xogħol u l-ħin li 
jagħtu biex il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex tkun tista’ timxi ’l quddiem. 
 
Il-grazzi tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex tmur ukoll: 
 

• lill-Prim Ministru u d-diversi Ministri li kellna kuntatt magħhom matul is-sena u li dejjem sabu ħin 
u taw widen għalina, u lill-Ministru għal Għawdex l-Onorevoli Perit Clint Camilleri; 

• lill-Membri Parlamentari kollha Għawdxin; 

• lill-isponsors tagħna, il-Bank of Valletta u Melita plc; 

• lil Joe Cordina, l-Awditur tal-Kamra; 

• lil John Borg, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għal Għawdex; 

• lil Ronald Sultana, Direttur, fid-Direttorat tat-Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku; 

• lil Dr Gordon Cordina tal-għajnuna li dejjem tana kull meta kellna bżonn; 
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• lill-istaff kollu tal-Kamra għax-xogħol siewi li jagħmlu; 

• kif ukoll lill-membri tal-Kamra għall-kooperazzjoni tagħhom u l-fiduċja li juru fina. 
 

 
 
Daniel Borg 
Kap Eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex



 



 

 

 

 


