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Jien kburi li f’isem il-Partit Nazzjonalista qiegħed, għat-tieni sena 
konsekuttiva, nippreżenta d-dokument tal-Pre-Budget, dokument 
mimli bi proposti li nittama jiġu kkunsidrati għall-Budget tal-2017. 

Din l-amministrazzjoni riesqa lejn it-tmiem tagħha. 

Il-wegħdi ta’ governanza tajba, meritokrazija, trasparenza u kontabilità, 
li tant konna nisimgħu bihom qabel l-elezzjoni, intradmu taħt xita ta’ 
skandli. Il-mod kif il-Prim Ministru aġixxa jew naqas li jaġixxi quddiem 
skandlu wara ieħor huwa inkwentanti daqs l-iskandli nfushom. Il-poplu 
bir-raġun stenna u qiegħed jistenna aħjar mill-Gvern Laburista. Imma 
dak li stennew in-nies, jiġifieri mod ġdid ta’ kif issir il-politika f’pajjiżna, 
ma seħħx. Il-poplu issa qed isaqsi dwar l-andament ekonomiku ta’ 
pajjiżna hekk kif qegħdin naraw l-inugwaljanza f’pajjiżna tikber.

Filwaqt li l-ekonomija b’mod ġenerali sejra tajjeb, hemm setturi tas-
soċjetà li mhux qed igawdu mill-ġid ekonomiku li qed jinħoloq. Il-
Prim Ministru jixtieq li ngħatu każ biss il-fatt li l-ekonomija qed tikber. 
Imma jekk ma nagħtux każ il-problema tan-nuqqas tal-ugwaljanza se 
noħolqu problemi kbar li jistgħu jħallu effetti negattivi kbar fuq is-
soċjetà  u l-ekonomija Maltija. 

L-Oppożizzjoni tkellmet dwar dan fid-dokument tal-Pre-Budget tas-
sena li għaddiet. Qegħdin nerġgħu nibagħtu l-istess messaġġ din is-
sena bit-tema Nirnexxu Lkoll Flimkien. Bħala Oppożizzjoni m’aħniex 
biss nitkellmu fuq il-problemi imma qegħdin noħorġu bi proposti u 
soluzzjonijiet. Qegħdin naqsmu dawn l-ideat mal-imsieħba soċjali 
u mal-Gvern. Dawn il-proposti mhux qed nagħmluhom biex inżidu 
fil-popolarità imma għaliex inħossu li dan huwa d-dover tagħna, li 
naħdmu dejjem fl-interess ta’ pajjiżna. 

Dan id-dokument huwa xiehda li d-dover tagħna qegħdin inwettquh.

MESSAĠĠ MILL-VIĊI KAP 
GĦALL-AFFARIJIET PARLAMENTARI, 
MARIO DE MARCO
Il-mira ta’ kull budget tal-gvern għandha tkun biex tassigura tkabbir 
ekonomiku sostenibbli għal pajjiżna. 

Jekk irridu li pajjiżna jkompli jikber ekonomikament allura irridu 
nindirizzaw numru ta’ problemi ekonomiċi u fiskali. L-Oppożizzjoni ilha 
għal dawn l-aħħar snin titkellem fuq dawn il-problemi. L-industrija tal-
manifattura qed titlef il-kompetittività. Is-settur pubbliku qed jikber 
b’rata qawwija. In-numru tan-nies jgħixu fil-faqar jew f’riskju tal-faqar 
żdied. L-ispiża rikorrenti tal-Gvern żdiedet bi 23% matul l-aħħar tliet 
snin u d-dejn nazzjonali żdied b’biljun ewro. 

Il-Gvern jidher li mhux inkwetat b’dawn l-affarijiet u moħħu biss biex 
jitkellem fuq it-tkabbir tal-prodott gross domestiku. Imma x’jiġri jekk 
l-ekonomija ma tibqax tikber bl-istess rata? Kif u biex se jagħmel tajjeb 
il-Gvern għall-ispejjeż amministrattivi li splodew ‘il fuq? 

L-ekonomija tagħna tista’ tiġi affettwata b’numru ta’ fatturi. Dawn 
l-isfidi ma jistgħux jingħelbu b’eżerċizzji ta’ propoganda. Irridu 
pjan serju ekonomiku li jħares fit-tul. Is-soluzzjoni tal-Gvern li jibdel 
lil pajjiżna f’massa ta’ konkos mhi soluzzjoni xejn u taf toħloq iżjed 
problemi fil-futur.

Permezz ta’ dan id-dokument, il-Partit Nazzjonalista qiegħed għal 
darba oħra jitlob lill-Gvern biex jiffoka l-enerġiji tiegħu sabiex pajjiżna 
jgħeleb kull sfida li għandu u jieħu kull opportunità li tiġi biex inkomplu 
nikbru u nissaħħu bħala pajjiż u bħala poplu wieħed. 



•  Tiddaħħal sistema li tassigura li r-reklutaġġ u 
promozzjonijiet fis-settur pubbliku jsiru skont 
ħtiġijiet nazzjonali u skont il-prinċipju ta’ 
meritokrazija.

•  Jitnaqqsu n-numru ta’ persuni ingaġġati f’positions 
of trusts għall-inqas livell possibli. 

•  Servizzi li bħalissa jiġu offruti mill-Gvern ċentrali 
jibdew jingħataw mill-Gvern lokali sabiex b’hekk 
tonqos ukoll il-problema tat-traffiku. 

•  Jonqsu n-numru ta’ Ministeri u entitjiet pubbliċi 
għaliex kull diviżjoni ġġib magħha żieda kbira fl-
ispiża pubblika. 

•  Jiġi assigurat li kull uffiċjal pubbliku, inkluż political 
appointees, jinżammu responsabbli ta’ għemilhom. 
F’ħafna każi dan ma seħħx u din l-inġustizzja trid 
tiġi indirizzata. 

GĦAWDEX
• Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tal-

Gvern f’Għawdex għandhom ikunu l-istess bħal 
dawk tal-ħaddiema tas-settur pubbliku f’Malta. 
Bħalissa fis-settur pubbliku f’Għawdex hemm 
ħafna ħaddiema jaħdmu bil-prekarjat.

• Jiżdied il-bonus statutorju kif suġġerit mill-UĦM. 
•  Tiġi studjata bir-reqqa l-proposta biex pajjiżna 

jdaħħal is-sistema ta’ second pillar pension sys-
tem.

• Titneħħa t-taxxa fuq il-pensjoni.
•  L-iskema tas-sussidju fuq kera mill-privat għandha 

tiġi aġġornata u msaħħa biex tieħu kont u 
tinnewtralizza ż-żieda li kien hemm fil-prezzijiet 
tal-kirjiet mill-privat. 

•  Tittreġġa’ lura ż-żieda fil-prezz tal-kirijiet tal-
postijiet tal-gvern li daħħal dan il-Gvern. 

• Mediċini b’xejn lill-anzjani kollha.

• Jitħaffef il-proċess tal-għażla tal-proġetti li se jiġu 
finanzjati mill-Fondi Reġjonali Ewropej 2014-2020. 

• Jiġi assigurat li l-fondi miġbura mit-taxxa fuq min 
juża akkomodazzjoni turistika (bed-tax) u mill-
Individual Investor Programme jintefqu biex jiġu 
ndirizzati prijoritajiet nazzjonali. Il-Gvern għandu 
jippublika lista ta’ dawn il-prijoritajiet u jagħżel il-
proġetti wara proċess ta’ konsultazzjoni wiegħsa. 

• Proġetti infrastrutturali maġġuri, partikolarment 
proġetti infrastruturali fil-qasam edukattiv u fil-
qasam tas-saħħa għandhom jiġu sottomessi għall-
iskrutinju tal-Parlament qabel mal-Gvern jidħol 
għall-obbligi kuntratwali. 

• Isir mingħajr dewmien studju komprensiv dwar 
metodu alternattiv għat-trasport pubbliku sabiex 
jiddetermina liema hi l-aħjar sistema għal pajjiżna. 
L-istudju jħares partikolarment lejn l-introduzzjoni 
ta’ light railway system jew tramway. 

GĦAWDEX
• Jiġi finalizzat mingħajr aktar dewmien l-istudju 

komprensiv biex janalizza l-impatt ekonomiku, 
soċjali u ġeoloġiku tal-mina bejn Għawdex u Malta.

• Jiddaħħal mingħajr aktar dewmien il-Fast Ferry 
Service bejn iż-żewġ gżejjer.

• Jitpogga t-tieni fibre-optic cable bejn Malta u 
Għawdex.

• Għandhom jiġu ppubblikati minnufih il-kuntratti li 
l-Gvern iffirma ma’ Vitals Global Healthcare dwar il-
privatizzazzjoni tal-Isptar t’Għawdex, l-Isptar Karin 
Grech u l-Isptar St Luke’s.

•  Għandu jsir sforz kollettiv u integrat minn 
professjonisti u esperti mill-qasam edukattiv, 
soċjali, tas-saħħa, family welfare u oħrajn sabiex 
jitkissru darba għal dejjem ċirkli ta’ faqar li qed 
jagħksu numru ta’ familji vulnerabbli. 

•  Jitfasslu miżuri ta’ sigurtà fl-iskejjel li jimpedixxu 
aċċess għal żoni tal-għalliema u l-istudenti lil terzi 
persuni, biex jassiguraw li l-istudenti u l-għalliema 
jkunu siguri u ma jħossuhomx mhedda mill-
aggressjoni u l-vjolenza.

•  Isir investimenti f’parks pubbliċi, gyms pubbliċi u 
faċilitajiet sportivi.

•  Jiżdied l-investiment f’kura għall-kanċer b’xejn, 
medikazzjoni b’xejn, trattament b’xejn u anke 
prevenzjoni, bl-emfasi tkun fuq trattamenti u 
mediċini ġodda kif ukoll programmi ta’ pre-venzjoni 
u screening.

GĦAWDEX
• Jiġu provduti inċentivi għas-settur privat biex 

jinvesti f’boutique care home f’Għawdex biex  
l-anzjani f’Għawdex jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fil-
komunità.

•  Jitjieb is-servizz tal-home-help f’Għawdex. Dan is-
servizz, li jippermetti anzjani biex jibqgħu jgħixu 
fi djarhom, mar għall-agħar drastikament fl-aħħar 
tliet snin.

•  Tiżdied l-assistenza finanzjarja lil studenti 
Għawdxin li jkomplu l-istudji sekondarji, post-
sekondarji u terzjarji f’Malta, biex jitnaqqsilhom 
il-piż finanzjarju żejjed li jkollhom iġorru stu-denti 
Għawdxin u l-familji tagħhom.

• Jiżdiedu n-numru ta’ korsijiet li joffri ċ-Ċentru tal-
Università f’Għawdex. In-numerus clausus għal 
ċertu korsijiet għandu jiġi rivedut biex jirrifletti 
d-daqs ta’ Għawdex. 

• Jonqsu t-tariffi tad-dawl għall-intrapriżi kif qegħdin 
jitolbu l-GRTU u l-Kamra tal-Kummerċ fost oħrajn. 

•  Jonqos il-prezz tal-petrol u d-diesel biex jiġi viċin 
il-prezz li jħallsu ċittadini ta’ pajjiżi li għandhom 
GDP per capita daqs ta’ pajjiżna. 

•  Jonqos il-preżż tal-elettriku għall-familji sabiex 
dawn igawdu bis-sħiħ mir-roħs li kien hemm fil-prezz 
internazzjonali taż-żejt, kif ukoll mill-investiment 
li għamel Gvern preċedenti fl-interconnector u fl-
impjant tal-BWSC. 

•  L-Air Malta għandha tibqa’ sservi l-interessi 
nazzjonali mhux l-inqas l-interessi tas-settur tur-
istiku. Kull bidla li ssir m’għandiex twassal għal 
nuqqas fin-numru ta’ titjiriet lejn u minn Mal-ta. 

•  Jinħoloq fond biex jgħin fl-iżvillup u riġenerazzjoni 
urbana bl-għan ewlieni li jiġu mtejba ċ-ċentri 
kummerċjali fl-ibliet u rħula tagħna. 

GĦAWDEX
• Jingħataw inċentivi lill-intrapriżi Għawdxin biex 

ikabbru l-operat tagħhom f’Għawdex.
•  Operaturi fis-settur turistiku Għawdxi jingħataw 

għajnuna biex ikunu f’qagħda li joffru kundizzjonijiet 
tax-xogħol għall-impjegati tagħhom matul is-sena 
kollha. 

•  Jingħataw aktar inċentivi biex kumpaniji ġodda 
jiftħu negozju f’Għawdex u b’hekk jinħolqu postijiet 
tax-xogħol ġodda f’din il-gżira. 
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L-ISFIDI EKONOMIĊI LI RRIDU 
NINDIRIZZAW HUMA DAWN:
1. Pajjiżna mhux qed jattira setturi ekonomiċi ġodda.

2. Is-settur finanzjarju f’pajjiżna huwa mhedded minn sforzi internazzjonali 
biex is-sistemi ta’ taxxi f’kull pajjiż ikunu l-istess. 

3. Ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna ħadet daqqa ta’ ħarta kbira minħabba n-nuqqas 
ta’ governanza tajba li miexi biha l-Gvern. 

4. L-ispiża pubblika, partikolarment l-ispiża rikurrenti, splodiet ‘il fuq, 
hekk kif il-Gvern rema’ l-prinċipji ta’ governanza tajba. Iż-żieda fl-ispiża 
rikurrenti kkontribwiet lejn żieda ta’ biljun ewro fid-dejn nazzjonali fl-
aħħar tliet snin. 

5. Is-sistema tal-pensjonijiet u elementi mis-sistema tas-saħħa mhumiex 
adekwati u flimkien maż-żieda fl-inflazzjoni qed jikkontribwixxu għal 
iżjed faqar f’pajjiżna. 

6. Is-settur tal-manifattura qiegħed jitlef mill-kompettitività tiegħu. Il-Gvern 
mhu qed jagħmel xejn biex jindirriza din il-problema. 

7. L-obbligi kuntrattwali li daħal fihom il-Gvern fir-rigward tal-Power Station 
il-ġdida jafu jkunu ta’ xkiel għat-tkabbir ekonomiku ta’ pajjiżna peress li 
mhux se jħallu li pajjiżna jixtri l-elettriku bl-irħas prezz fis-suq. 

8. Għalkemm sar xi titjib, pajjiżna għad għandu waħda mill-iżjed rati baxxa 
ta’ nisa li jaħdmu fl-Ewropa. 

9. Is-sistema edukattiva ta’ pajjiżna qed tfalli f’ċertu aspetti kif jidher mill-
fatt li pajjiżna għandu rata għolja ta’ studenti li ma jibqgħux jistudjaw, 
rata għolja ta’ studenti li ma jafux jaqraw u jiktbu, rata baxxa ta’ studenti 
li jkomplu l-istudji terzjaraji u diskrepanza bejn il-ħtiġijiet tad-dinja tax-
xogħol u l-ħiliet li għandhom studenti Maltin li jispiċċaw l-istudji tagħhom. 

10. L-ambjent naturali u mibni ta’ pajjiżna qiegħed jiġi degradat hekk kif 
deċiżjonijiet qed jittieħdu b’mod iżolat u b’nuqqas ta viżjoni. 

11. L-infrastruttura ta’ pajjiżna, partikolarment l-infrastruttura tat-toroq u 
trasport pubbliku hija inadekwata u qed timpatta b’mod negattiv fuq il-
kwalità tal-ħajja tal-poplu u l-kompetitività tan-negozji tagħna. 

12. L-imprendituri ż-żgħar qed jiffaċjaw sitwazzjoni iebsa hekk kif qed tikber 
il-kompetizzjoni globali u hekk kif qed isibuha dejjem aktar diffiċli biex 
jiksbu sostenn mill-banek. 

13. Id-deċiżjoni biex ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropeja tista’ tħalli 
impatt negattiv fuq is-settur tat-turiżmu u fuq is-settur tas-servizzi 
finanzjarji.

14. Il-bejgħ tal-Air Malta jista’ jwassal għal nuqqas ta’ aċċessibilità lejn u minn 
pajjiżna u b’hekk jimpatta b’mod negattiv fuq is-settur tat-turiżmu. 


