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LI TISTA’ TAFDA

Il-viżjoni tagħna hija ta’ pajjiż li fih kulħadd jista' jirnexxi: 
Li jemmen fik u jiftaħlek it-triq biex tirnexxi. 
Li jkun hemm għalik meta għandek bżonn. 
Li jagħtik l-aqwa kwalità  - l-eċċellenza. 
U li jagħmlek kburi li inti Malti.

PAJJIŻ LI FIH NISTGĦU NIRNEXXU LKOLL FLIMKIEN
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Il-Partit Nazzjonalista 
fil-gvern jirtira l-garanzija ta’ 
€360 miljun lill-Electrogas u 
minflok joħloq l-akbar skema 
ta’ garanziji lil kull min 
għandu idea tajba, lill-
istart-ups li rriduhom ikunu 
leaders fit-trasformazzjoni 
ekonomika ta’ pajjiżna.

Nadottaw il-formula 
tal-Caritas jew formola 
simili biex nistabbilixxu 
l-linja ta’ dħul meħtieġ biex 
in-nies ma jgħixux fil-faqar 
u nintrabtu li min ikun taħt 
dik il-linja ngħolluh ’il fuq 
b’mod jew b’ieħor. 

Insaħħu l-ġustizzja soċjali 
fil-qasam tas-saħħa billi 
l-mediċina lill-anzjani li llum 
ikollhom jixtruha, tibda 
tingħatalhom b’xejn. 

Il-Partit Nazzjonalista, 
fil-ġimgħat li ġejjin, se 
jippubblika dokument 
bil-politika ġdida tagħna 
dwar is-settur tal-ħwienet.

Gvern ġdid Nazzjonalista 
jixtri l-elettriku mingħand 
min ikun l-irħas. U jekk hu 
irħas mill-interconnector, 
mill-interconnector nixtruh. 
U dak li jiġi �rankat jgħaddi 
għand il-konsumatur u 
għand l-operaturi ekonomiċi. 
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Fil-ġimgħat li ġejjin se 
nħabbru dokument ta’ 
politika aġġornata dwar 
l-ambjent bi proposti 
konkreti tagħna f’dan 
il-qasam tant importanti.

Jekk il-Gvern mhux se 
jserraħ ras in-nies dwar 
ir-riskji li jista’ jkun hemm, 
allura aħna mhu se tħallulna 
l-ebda għażla ħlief li 
niddikjaraw li Gvern ġdid 
immexxi mill-Partit 
Nazzjonalista jneħħi 
t-tanker tal-gass mill-
bajja ta’ Marsaxlokk.

Issir investigazzjoni 
indipendenti ta’ kull kuntratt 
mill-Ministru Konrad Mizzi u 
Keith Schembri, inkluż: 
• il-kuntratt mal-Electrogas; 
• il-kuntratt tal-bejgħ 
  tal-Enemalta;
• il-kuntratt tal-bejgħ tal-
  power station tal-BWSC;
• il-kuntratt tal-bejgħ             
  tal-isptarijiet ta’ Għawdex, ta’     
  San Luqa u ta’ Karin Grech.

Sistema alternattiva ta’ 
trasport pubbliku, li tagħmel 
il-qabża li tassew għandna 
bżonn: sistema 
nazzjonali state-of-the-art 
ta’ tramway jew light 
railway li idealment 
tgħaqqad lil Malta u 
Għawdex permezz ta’ 
mina taħt il-baħar. 

Nwettqu ġustizzja ma' min 
sofra inġustizzja. Nżommu
wkoll responsabbli lil dawk 
li jew wettqu jew għalqu 
għajnejhom għall-
inġustizzji li qed isiru. 



Issir investigazzjoni 
indipendenti ta’ kull kuntratt 
mill-Ministru Konrad Mizzi u 
Keith Schembri, inkluż: 
• il-kuntratt mal-Electrogas; 
• il-kuntratt tal-bejgħ 
  tal-Enemalta;
• il-kuntratt tal-bejgħ tal-
  power station tal-BWSC;
• il-kuntratt tal-bejgħ             
  tal-isptarijiet ta’ Għawdex, ta’     
  San Luqa u ta’ Karin Grech.


