STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA 01/2020
20 ta’ Jannar 2020

Aspettattivi għolja għallAmmistrazzjoni l-ġdida

Fl-okkażjoni tal-elezzjoni tiegħu bħala Kap tal-Partit Laburista, u tal-ħatra sussegwenti bħala Prim Ministru, ilKunsill tal-Kamra tal-Periti feraħ lill-Onorevoli Robert Abela permezz ta’ ittra fejn ukoll innota l-impenn tiegħu
biex iservi lill-poplu Malti f’dan il-mument tant delikat fl-istorja ta’ pajjiżna. Il-Kunsill ħeġġeġ lil Dr Abela biex
jilqa’ l-isfidi kbar sabiex isaħħaħ l-istituzzjonijiet ta’ l-Istat u r-reputazzjoni ta’ pajjiżna, kif ukoll li jerga’ jgħaqqad
nazzjon li illum huwa mifrud.
Is-setturi kollha tas-soċjetà għandhom aspettattivi għolja għall-Prim Ministru u l-Amministrazzjoni l-ġdida,
inkluż li ma jżommux lura milli jintroduċu riformi moderni u neċessarji fl-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna, b’proċeduri
u regolamenti li huma xierqa għal nazzjon ċiviliżżat, żviluppat u rispettat.
Il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti jaqsam l-aspettattivi ta’ diversi għaqdiet ta’ professjonisti, tal-korpi kostitwiti u
diversi setturi oħrajn li t-tmexxija ta’ Dr Abela tiżgura b’mod tanġibbli l-onestà fil-mod kif issir il-politika f’Malta,
fil-livelli kollha, b’persuni ta’ integrità li jiġu fdati bit-tmexxjia tal-istituzzjonijiet ta’ l-Istat. Huwa hekk biss li
nistgħu niżguraw li s-soċjetà kollha tgawdi b’mod ekwu.
Il-Kamra tal-Periti tinnota b’sodisfazzjon xi tibdiliet amministrattivi li ġew fis-seħħ matul l-aħħar ġimgħa, li
jidher li jistgħu jfissru atteġġjament differenti lejn l-ambjent, kif ukoll it-tħaddin ta’ politika iktar sensittiva
għall-problemi ambjentali u soċjali li għandhom bżonn attenzjoni urġenti llum u fis-snin li ġejjin.
Ewlenijia fost dawn il-miżuri ġodda hi d-deċiżjoni li l-ippjanar, l-ambjent u t-tibdil fil-klima jingħaqdu
f’dekasteru wieħed taħt ir-responsabbilta’ tal-Ministru Aaron Farrugia, u dan bl-intenzjoni li jkun hemm
sinerġija u bilanċ aħjar bejn il-prijoritajiet, li ħafna drabi huma opposti, tal-industrija tal-kostruzzjoni u l-kwalità
ta’ l-ambjent. Il-ħatra tal-Ministru Carmelo Abela fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru bir-responsabilta’ għall-iżvilupp
sostenibbli hija wkoll sinjal importanti, u li tati tama li hemm impenn ġenwin mill-Prim Ministru stess li jpoġġi
s-sostenibbilità ambjentali u soċjali fuq quddiem ta’ l-aġenda nazzjonali, fl-istess livell tat-tkabbir ekonomiku.
Is-separazzjoni ċara bejn il-kostruzzjoni u l-ippjanar huwa wkoll ta’ importanza kbira u huwa pass fid-direzzjoni
t-tajba. Il-Kamra tal-Periti ilha tisħaq għal diversi snin li dawn it-tnejn għandhom ikunu proċessi distinti u
separati, u kellha diskussjonijiet fid-dettal matul l-aħħar sentejn mal-Ministru Ian Borg u mas-Segretarju
Parlamentari Chris Agius dwar dan. Il-konverġenza tal-ħsieb fuq dan is-suġġett hu għalhekk milħuq
b’sodisfazzjon, u l-Kamra tawgura li jkun hemm iktar progress fix-xhur li ġejjin.
Għall-aħħar 100 sena, il-Kamra tal-Periti kienet fdata mill-Istat sabiex tiżgura l-progress u l-integrità talprofessjoni. Il-Kunsill huwa kommess sabiex jiżgura li l-membri tal-professjoni jżommu dejjem livelli etiċi
għoljin, u li l-prinċipji tal-Kamra jiġu riflessi wkoll fl-industrija kollha tal-kostruzzjoni. Il-Kunsill iħares ‘il quddiem

lejn kollaborazzjoni mill-viċin mal-Amministrazzjoni l-ġdida sabiex jiġu żgurati s-sostenibiltà tas-settur flimkien
mal-ambjent, u li jintlaħqu livelli dejjem iktar għoljin ta’ kwalità u disinn fl-aspetti kollha tal-industrija talkostruzzjoni.

