164. L-Onor Mario de Marco u l-Onor George Pullicino jipproponu:
Mozzjoni sabiex jiġu diskussi u dibattuti l-aħħar żviluppi dwar il-wegħda tal-Prim
Ministru Joseph Muscat li jibni Power Station sa Marzu li ġej

Din il-Kamra:
Tfakkar li l-qasam tal-enerġija kien wieħed mill-kunsiderazzjonijiet ewlenin fil-vot tal-poplu
li bih ġie elett il-Gvern;
Tfakkar li l-qasam tal-enerġija ngħata prijorità assoluta fil-programm tal-Gvern kif imfisser
fid-diskors tal-President fil-ftuħ tal-Parlament;
Tfakkar li l-Prim Ministru wiegħed kontabilità assoluta fil-Gvern tiegħu;
Tfakkar li l-Prim Ministru wiegħed li jgħid dak li jemmen u jemmen dak li jgħid;
Tfakkar li l-Prim Ministru wiegħed trasparenza assoluta fil-Gvern tiegħu;
Tfakkar li l-wegħda ewlenija tal-Prim Ministru qabel l-elezzjoni ġenerali kienet il-bini fi
żmien sentejn ta’ power station ġdida taħdem bil-gass u li allura tipproduċi elettriku bi prezz
orħos li kien se jagħmilha possibli biex l-Enemalta traħhas il-kontijiet tad-dawl għallkonsumatur;
Tfakkar li l-Gvern għaġġel il-proċess tal-applikazzjoni għall-iżvilupp tal-Power Station anke
billi naqas milli jagħmel studji importanti bħall-Maritime Impact Study;
Tfakkar li l-Prim Ministru u l-Gvern repetutament saħaq li l-proġett tal-bini tal-Power Station
kien miexi skont il-pjan u li kellu jkun lest sa Marzu tal-2015;
Tfakkar li istituzzjonijiet tal-Credit Rating rabtu l-pronostiku ekonomiku tagħhom mal-ħila
tal-Gvern li jwettaq dan il-proġett fiż-żmien stipulat mill-Gvern stess;
Tinnota li x-xogħol fuq il-power station il-ġdida għadu ma bediex, li għad m’hemmx data ta’
meta se jibda x-xogħol u wisq anqas ta’ meta se jispiċċa;
Tinnota li l-Gvern ma ppubblikax il-kuntratt għall-bini tal-power station u li dan il-kuntratt
għadu ma nġiebx għall-iskrutinju tal-Kamra tar-Rappreżentanti;
Tinnota li l-Prim Ministru l-Ħadd 12 t'Ottubru 2014 f'Marsaxlokk pubblikament ammetta li
l-power station il-ġdida mhijiex se titlesta sa Marzu li ġej kif kien imwieghed il-poplu Malti;
Tinnota li l-Gvern għadu ma qalx x'impatt finanzjarju se jkollu dan id-dewmien fuq lEnemalta;
Tinnota li l-Gvern għadu ma qalx minn fejn se jġib il-finanzi sabiex jagħmel tajjeb għat-telf li
se tagħmel l-Enemalta minħabba dan id-dewmien;

Għalhekk tipproponi li din il-Kamra tirriżolvi li din l-mozzjoni tkun appuntata sabiex din ilKamra tiddibatti b’mod mill-aktar ħieles u f'ħin indaqs bejn iż-żewġ naħat:


l-aġir tal-Prim Ministru u tal-Gvern f’din il-kwistjoni, aġir li huwa nieqes għal kollox mittrasparanenza u kontabilità;



l-impatt finanzjarju li se jkollu dan id-dewmien fuq l-Enemalta u l-ekonomija ta’ pajjiżna;



il-passi li se jieħu il-Gvern sabiex jassigura li l-konsumaturi, il-kumpaniji u l-intrapriżi
privati, u l-Enemalta inkluż il-ħaddiema tal-Korporazzjoni ma jiġux impattati
negattivament b’dan id-dewmien;



il-mezzi finanzjarji li se juża l-Gvern sabiex idaħħal il-flus li se titlef l-Enemalta b’riżultat
ta' dan id-dewmien;



id-dati li fihom mistenni jibda u jispiċċa dan il-proġett li skont il-Gvern stess huwa
kruċjali għall-pajjiż.

13.10.14

Seduta Nru. 188 - It-Tnejn, 20 ta’ Ottubru 2014
Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa, l-Onor. Konrad Mizzi, ressaq din l-emenda għall-mozzjoni:“Ħassar dak kollu li hemm wara “Din il-Kamra:” u minflok daħħal dan li ġej: Tfakkar li l-qasam tal-enerġija kienet u għadha prijorità għal dan il-Gvern tant li fl-ewwel sena u nofs
ta’ din il-leġiżlatura poġġa dan il-qasam fiċ-ċentru tal-politika tiegħu;
Tfakkar li dan il-Gvern żamm mal-wegħda li jraħħas il-kontijiet tad-dawl b’25% u tal-ilma b’5%
għall-familji kollha f’Marzu 2014 kif imwiegħed. Il-kontijiet se jerġgħu jorħsu għan-negozji f’Marzu
2015 ukoll kif imwiegħed;
Tfakkar li dan il-Gvern sab il-Korporazzjoni Enemalta falluta bi €840 miljun dejn li setgħet niżżlet
magħha l-ekonomija tal-pajjiż;
Tfakkar li dan il-Gvern diġà qed iġib il-Korporazzjoni Enemalta fuq saqajha;
Tinnota wkoll li dan il-Gvern ġab investiment permezz ta’ sieħeb strateġiku ta’ iktar minn €300
miljun f’din il-Korporazzjoni;
Tinnota li l-pjan tal-enerġija tal-Gvern qed jiġi rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea u Credit
Rating Agencies;
Tinnota li l-power station tal-Marsa se tingħalaq;
Tinnota li se jitneħħew il-tankijiet tal-ħażna tal-fuel tal-Impjant tal-31 ta’ Marzu f’Birżebbuġa;
Tinnota li dan il-Gvern miexi b’pass mgħaġġel biex ilesti l-interconnector;
Tinnota wkoll li għall-ewwel darba lħaqna t-targets tal-Unjoni Ewropea għal enerġija nadifa;
Tikkonferma li l-Gvern se jkun qed jeħles mill-Heavy Fuel Oil u jdawwar il-ġenerazzjoni tal-elettriku
għal arja iktar nadifa permezz tal-gass, primarjament billi jdawwar l-impjant tal-BWSC biex jaħdem
bil-gass u jinbena impjant ieħor jaħdem bil-gass;
Tikkonferma li dan il-pass se jnaqqas l-emissjonijiet fl-arja bin-nofs u jitnaqqas it-trab mill-arja
b’90%;
Tirriżolvi li:
 Dan il-Gvern miexi fit-triq it-tajba biex idawwar il-qasam tal-enerġija minn wieħed ta’ falliment
taħt l-amministrazzjoni preċedenti f’wieħed ta’ opportunità għall-pajjiż;
 Dan il-Gvern se jkun żamm mal-impenn tiegħu li jraħħas il-kontijiet mingħajr ma jżid piżijiet ta’
taxxi u lanqas jimpatta fuq l-ekonomija u d-deficit tal-pajjiż;
 Dan il-Gvern se jsalva l-Enemalta u x-xogħol għall-ħaddiema tagħha;
 Dan il-Gvern se jkun wettaq il-pjan tiegħu tal-enerġija kif imwiegħed qabel l-elezzjoni ġenerali
biex ikollna kontijiet orħos u arja aktar nadifa.
L-Onor. Joe Debono Grech issekonda.
L-emenda għaddiet.
Il-mozzjoni, kif emendata, għaddiet b’vot.

