
102. L-Onor. Alfred Sant MP, Kap ta' l-Oppo żizzjoni u l-Onor. Charles Mangion MP 
jipproponu illi:-  

Din il-Kamra tar-Rappreżentanti tinnota: 

Li n-numru ta' nies bla xogħol żdied bil-kbir u llum qabeż it-tmint elef ruħ; 

Li bin-nixfa fl-investiment dirett produttiv li seħħet fl-aħħar snin, l-opportunitajiet għal xogħol 
alternattiv għal min jitlef l-impieg qegħdin dejjem jonqsu; 

Li ż-żieda fit-taxxi ntrodotti mill-Gvern primarjament iż-żieda fir-rata ta' VAT għal 18% qiegħda 
taffettwa bil-qawwa l-livell tal-prezzijiet, u tnaqqas id-dħul finanzjarju tal-ħaddiema, il-
pensjonanti u l-familji tagħhom; 

Li s-settur turistiku kif ukoll dak tal-manifattura qed jiffaċċjaw problemi kbar minħabba t-tnaqqir 
sistematiku tal-kompetittivita' nazzjonali fi swieq internazzjonali; 

Li minkejja l-wegħdi kontinwi tal-Gvern, kemm id-defiċit kif ukoll id-dejn nazzjonali qegħdin 
kull sena jiżdiedu b'mod qawwi u s-sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna qed dejjem tiddeterjora; 

Li din is-sitwazzjoni qed dejjem tagħfas fuq dawk is-setturi fis-soċjeta' li jifil ħu l-anqas, bil-
konsegwenza li ħafna ħaddiema u pensjonanti qegħdin iħossuhom aktar emarġinati u minsija, 
waqt li t-theddida fuq il-qafas tal-ħarsien soċjali fil-pajji ż m'hijiex tiġi ffaċċjata; 

Li l-Gvern Nazzjonalista jidher li qed jibqa' paralizzat, mingħajr inizjattiva u pjanijiet konkreti 
quddiem dan kollu; 

Għaldaqstant din il-Kamra: 

TIKKUNDANNA lill-Gvern li qabel l-Elezzjoni qarraq bil-poplu meta kien jippreżenta stampa 
ekonomika mhux reali bil-għan li jilludih li pajjiżna qed jirnexxilu jegħleb l-isfidi ekonomiċi u 
soċjali; 

TESPRIMI s-solidarjeta' tagħha mal-ħaddiema qgħeda, mal-ħaddiema li l-impjieg tagħhom 
huwa mhedded kif ukoll mal-familji tagħhom, u tiddikjara li x-xogħol jagħti l-aqwa garanzija 
għall-ħarsien tad-dinjita' tal-ħaddiema; 

THEĠĠEĠ lill-Gvern Nazzjonalista biex mill-aktar fis iħejji u jattwa pjanijiet xierqa biex 
pajjiżna jerġa' jqum fuq saqajh biex jinħolqu opportunitajiet serji ta' xogħol għall-ħaddiema 
Maltin u Għawdxin, u biex nassiguraw is-sostenibilita' tal-Welfare State; 

THEĠĠEĠ ukoll lill-Gvern Nazzjonalista biex japprezza l-inizjattivi li jittie ħdu mis-soċjeta' 
ċivili kollha, kemm individwalment u kollettivament, biex l-ekonomija ta' pajjiżna tissaħħaħ u 
ssir aktar kompetittiva ħalli nassiguraw il-ġid għall-familji Maltin u Għawdxin. 

26.1.04 



Emenda għal Mozzjoni 102 imressqa mill-Onor Eddie Fenech Adami, Prim Ministru, fis-
Seduta Nru 97 30-1-04. (Carried) 

Il-Prim Ministru ressaq din l-Emenda:- 

Wara l-kliem "Din il-Kamra tar-Rappreżentanti tinnota:", ħassar is-seba' paragrafi li jibdew bil-
kliem "li n-numru ta' nies" u jispiċċaw bil-kliem "quddiem dan kollu" u ssostitwihom b'dan li 
ġej: 

"Li l-Oppożizzjoni llum aċċettat ir-realta' tas-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kif iddeċieda l-
poplu Malti fir-Referendum u fl-Elezzjoni Ġenerali ta' l-2003 u ddikjarat li lesta tikkontribwixxi 
biex pajjiżna jkompli jiżviluppa politikament, ekonomikament u soċjalment f'din ir-realta' ġdida. 

Li dan l-iżvilupp pożittiv neħħa l-inċertezza maħluqa f'pajjiżna bil-konfrontazzjoni politika li 
kien hawn li gerrxet l-investiment u tellfet il-ħolqien ta' aktar postijiet tax-xogħol u għalhekk dan 
l-iżvilupp għandu jkun sfruttat biex pajjiżna jkun jista' mhux biss jaħtaf l-opportunitajiet kbar li 
għandu quddiemu, imma wkoll ikun jista' jilqa' għall-isfidi li l-globalizzazzjoni qiegħda ġġib 
għall-ekonomiji kollha avvanzati, inkluż għall-ekonomija Maltija. 

Li dawn l-isfidi ġodda jitolbu impenn minn kulħadd biex pajjiżna jsir aktar kompetittiv fl-oqsma 
kollha ekonomiċi, biex jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol ġodda u biex ikun jista' jissaħħaħ il-
proċess ta' ristrutturazzjoni b'appoġġ sħiħ lill- ħaddiema li bilfors ikunu milquta. 

Li dan ikun jista' jsir jekk l-imsieħba soċjali kollha, flimkien mal-Gvern u l-Oppożizzjoni, 
iwarrbu kull forma ta' atteġġjament partiġġjan u jfittxu biss l-interessi nazzjonali biex pajjiżna 
jsir kompetittiv fl-oqsma kollha ta' l-ekonomija, kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur 
pubbliku.". 

Wara l-kliem "Għaldaqstant din il-Kamra:" ħassar l-ewwel żewġ paragrafi u ssostitwihom b'dan 
li ġej: 

"TIKKUNDANNA lil kull min jostakola l-proċess ta' ristrutturazzjoni billi jilgħab bl-emozzjoni 
tan-nies li inevitabbilment ikunu milquta minn dan il-proċess li jrid iseħħ għall-ġid ta' kulħadd. 

TIDDIKJARA li x-xogħol jagħti l-aqwa garanzija għall-ħarsien tad-dinjita' tal-ħaddiema u 
għalhekk tħeġġeġ lill-Gvern biex ikompli juri l-impenn għat-trasformazzjoni ta' l-ekonomija 
f'waħda aktar kompetittiva biex ikomplu jinħolqu postijiet tax-xogħol ġodda b'kundizzjonijiet li 
jkunu jixirqu lill-ħaddiema kollha.". 

Fil-paragrafu ta' qabel l-aħħar, ħassar il-kliem "biex pajjiżna jerġa' jqum fuq saqajh" u 
ssostitwixxi l-kliem "Welfare State" bil-kliem "Welfare Society u dan fil-qafas ta' diskussjonijiet 
fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali bil-għan li jintlaħaq qbil dwar Patt 
Soċjali li jkun il-bażi biex intejbu l-kompetittivita'." Fl-aħħar paragrafu ssostitwixxi l-kliem "biex 
japprezza" bil-kliem "biex ikompli japprezza". 
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