
149. L-Onor Alfred Sant, Kap ta' l-Oppożizzjoni u l-Onor. Charles Mangion 
jipproponu:  

Din il-Kamra tar-Rappreżentanti tinnota:- 

Li n-numru ta' nies bla xogħol żdied konsistentement matul din is-sena 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-impjieg qegħdin dejjem jonqsu; 

Li għat-tieni kwart ta' din is-sena reġa' ġie reġistrat tnaqqis fil-prodott gross domestiku; 

Li ż-żieda fit-taxxi introdotti mill-gvern, primarjament iż-żieda fir-rata ta' VAT għal 18% u 
fuq oġġetti li sa l-1 ta' Mejju 2004 kienu eżenti mit-taxxa tal-VAT, 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 istituzzjonijiet internazzjonali bħalma huma l-World Economic Forum innota wkoll li 
Malta qed kull ma tmur titlef il-kompetittivita', fejn fl-aħħar sena 13-il pajjiż saru aktar 
kompetittivi minnha;  

Li minkejja l-wegħdi kontinwi tal-Gvern, kemm id-deficit (li s-sena li għaddiet laħaq 9.7% 
tal-Prodott Gross Domestiku) kif ukoll id-dejn nazzjonali (li s-sena li għaddiet laħaq 71.1% 
tal-Prodott Gross Domestiku) qegħdin konsistentement jiżdiedu, tant li 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-inqas, 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 ma għandu l-ebda pjan konkret u fattibbli biex joħroġ lill-
pajjiż minn din is-sitwazzjoni; 

Għaldaqstant din il-Kamra: 

Tħeġġeġ lill-Gvern jippreżenta quddiem il-Kamra pjan ekonomiku li jagħti direzzjoni ċara 
dwar it-toroq li pajjiżna jrid jaqbad biex isaħħaħ il-kompetittivita' tiegħu u jġib investiment 
ġdid biex jinħolqu opportunitajiet ġodda ta' xogħol, mhux l-inqas f'reġjuni ta' Malta li qed 
jaqgħu lura bħal Għawdex u s-sud ta' Malta;  

TISTQARR il-konvinzjoni tagħha li dan il-pjan ekonomiku għandu jassigura t-tisħiħ tal-
ħarsien soċjali tal-familji Maltin u Għawdxin, liema ħarsien jista' jkun iggarantit biss bi 
tkabbir ekonomiku mqassam b'ekwita' u ġustizzja soċjali. 
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