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PRESIDENT TA’ MALTA FL-OKKA ŻJONI TAL-FTU Ħ TAT-TNAX-IL 
PARLAMENT - IS-SIBT, 6 TA’ APRIL 2013 
  
Sur President, 
 
Onorevoli Membri tal-Kamra tad-Deputati, 
  
Bdejna kapitlu ġdid fl-istorja ta’ dan il-poplu. Iż-żmien tal-piki, tal-partiġġjaniżmu, tal-
arroganza fit-tmexxija, f’kull saff tat-tmexxija, trid issir parti mill-passat. Dan se jkun Gvern 
li jħares li jibni l-futur, mhux jikkopja l-passat. Dan se jkun Gvern li jmexxi b’umiltà u jkun 
lest li jieħu d-deċiżjonijiet. 
  
Bis-sinjal li ta fl-aħħar elezzjoni ġenerali l-poplu Malti għamilha ċara lilna lkoll li xeba’ mill-
politika tal-passat. Huwa messaġġ lill-klassi politika u lil dawk kollha li se jiffurmaw parti 
minn din l-amministrazzjoni u minn dan il-Parlament. 
  
Dan huwa l-bidu tax-xogħol leġiżlattiv ta’ dan il-Gvern ġdid. F’kull ħidma parlamentari, dan 
il-Gvern se jżomm quddiem għajnejh li Malta mhux ta’ dak jew tal-ieħor. Mhux ta’ xi klikka. 
U lanqas ta’ xi politiku jew ta’ xi partit. Dak iż-żmien spiċċa. 
  
Mil-lum, minn dan il-Parlament, se nibdew inservu lill-poplu tagħna. Nibdew nibnu fuq it-
tajjeb li jeżisti u nbiddlu fejn hemm bżonn jitbiddel. Dan se jsir bil-galbu. Kif dan il-Gvern 
diġà kellu l-opportunità li jagħmel fl-ewwel jiem tiegħu, se jaħdem b’serenità u trankwillità 
biex pajjiżna jibqa’ miexi mingħajr skossi filwaqt li jdawwar r-rotta lejn l-għanijiet li jagħmlu 
minn dan il-pajjiż suċċess. 
  
Dan il-Gvern irid jassigura li kulħadd iħossu parti u jikkontribwixxi fis-suċċess ta’ pajjiżna. 
Dan il-Gvern ġie elett bħala moviment u se jmexxi bħala moviment. 
Il-maġġoranza storika li ngħatat lil dan il-Gvern m’hijiex mandat biex jibqa’ għaddej minn 
fuq l-Oppożizzjoni fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. 
  
Dan il-Gvern m’huwiex se jipprova jirrendi lill-Oppożizzjoni irrelevanti. L-istess kif il-Gvern 
irid jara li jkun hawn serenità fid-deċiżjonijiet il-kbar li jridu jittieħdu f’dan il-pajjiż, l-
Oppożizzjoni trid toħloq atmosfera li filwaqt li żżomm sod mar-rwol ta’ skrutinju, ma tkunx 
waħda negattiva u distruttiva. 
  
Dan il-Gvern se jibqa’ pożittiv. Pożittiv fuq il-potenzjal tal-poplu Malti u Għawdxi. Pożittiv 
fuq il-mod kif il-familji u n-negozji se jaħdmu iktar minn qabel biex nirnexxu bħala poplu. 
Pożittiv fuq it-tisħiħ tal-ekonomija biex it-tkabbir ekonomiku li niġġeneraw flimkien jilħaq lil 
kulħadd. Pożittiv li minkejja t-taqlib u l-kriżijiet ekonomiċi, il-bżulija u l-għaqal tal-Maltin u 
l-Għawdxin se jgħinu biex inkomplu nirkbu l-mewġ. Pożittiv dwar il-ħolqien ta’ impjiegi ta’ 
kwalità. Iktar minn hekk, pożittiv li se naqbdu triq li twassal għal ġenerazzjoni ta’ enerġija 
bil-gass biex ikollna arja iktar nadifa u kontijiet orħos. 
  
Il-pożittività ta’ dan il-Gvern Ġdid ġejja mill-fatt li jħoss li għad hemm potenzjal li dan il-
pajjiż għad irid jisfrutta. Irridu nimirħu f’oqsma ġodda li jgħinu jsaħħu l-ekonomija tagħna. 
  



B’hekk, filwaqt li dan il-Gvern Ġdid huwa kommess li jmexxi l-finanzi pubbliċi b’għaqal u 
bi prijoritajiet serji ta’ fejn jintefqu l-flus, se jkun qed jara li l-miżuri li jittieħdu jixprunaw u 
jkabbru l-ekonomija. 
Dan il-pajjiż, dan il-Gvern, dan il-poplu se jirnexxi! 
  
Il-qafas ta’ din il-leġiżlatura se jkun qed jistrieħ fuq prijoritajiet ċari. Mhux xinxilli u pjanijiet 
li ma jitwettqux. Imma proġetti b’għanijiet fit-tul u li jirrendu. 
  
Irridu niffukaw fuq delivery. 
  
Iktar twettiq, inqas skużi. Iktar xogħol, inqas kliem. 
  
Budget 2013 
  
B’differenza minn leġiżlaturi oħrajn, il-Gvern il-Ġdid sab sitwazzjoni fejn il-Gvern ta’ qablu 
waqa’ meta ma għaddiex il-Budget 2013. 
  
Is-sitwazzjoni ta’ inċertezza kienet ilha tkarkar xhur u allura dan il-Gvern irid jerġa’ jdaħħal 
ċertezza biex l-ekonomija ta’ pajjiżna terġa’ tibda tirranka u l-investituri jaraw f’pajjiżna l-
istabbiltà li dejjem kellha u nserrħulhom moħħhom li l-investiment tagħhom huwa fis-sod. 
  
B’hekk Gvern Ġdid se jippreżenta l-Budget għall-2013 nhar it-Tnejn li ġej, 8 ta’ April, biex 
ikun l-ewwel Att li jgħaddi dan il-Parlament. 
  
Il-Budget għall-2013 se jiġi ppreżentat kif imressaq mill-Gvern preċedenti. Dan biex 
nassiguraw kontinwità lin-negozji, familji u individwi li kienu qed jippjanaw għal din is-sena 
biex ikollhom serħan il-moħħ. Din kienet it-triq responsabbli biex inżommu lil pajjiżna miexi 
filwaqt li ma nissussawx il-pedamenti. 
  
L-unika bidla li Gvern Ġdid se jkun qed iwettaq hija l-anomalija li nħolqot bil-bidliet fit-
taxxa fejn persuni fuq il-minimum wage, bil-budget kif propost, kienu se jinqabdu jħallsu 
taxxa tad-dħul meta sa ftit ilu ma kinux. Dwar dan anke l-Oppożizzjoni li kienet fil-gvern sa 
ftit tal-ġimgħat ilu jidher li issa taqbel u kienet imwiegħda fil-programm elettorali. 
  
L-Enerġija Prijorità 
  
Gvern Ġdid daħal għal din il-leġiżlatura bi proġett biex jagħti lil dan il-pajjiż ġenerazzjoni 
tal-enerġija li tixraq pajjiż Ewropew modern. 
  
Dan huwa l-aħħar pajjiż fl-Ewropa li għadu kompletament dipendenti fuq iż-żejt. Din trid 
tinbidel. Jaqbel għas-saħħa tal-Maltin u l-Għawdxin, jaqbel għan-negozji u l-investiment 
f’pajji żna, jaqbel għall-bwiet tal-familji tagħna. Kull wieħed minn dawn l-oqsma li jgawdu 
minn qasam tal-enerġija jfisser ekonomija iktar soda. 
  
Dan il-Gvern se jaqleb il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn waħda kompletament dipendenti fuq 
iż-żejt għal energy mix li tinkludi fil-maġġoranza tagħha qalba mill-Heavy Fuel Oil għall-
gass. 
  
Ix-xogħol fuq dan il-proġett beda mill-ewwel jiem tal-leġiżlatura. 
  



Diġà tfassal il-pjan dettaljat għall-proġett għall-qalba tal-gass ta’ Delimara u waqqafna team 
ta’ nies li qed jikteb l-expression of interest li se tkun qed tiġi ppubblikata fil-ħdax ta’ April li 
ġej. 
Ħamest ijiem oħra b’hekk jibda l-proċess. Fiduċjużi li sal-aħħar ta’ Settembru se nkunu 
f’pożizzjoni li niffinalizzaw l-għoti tal-kuntratt għall-bini tal-impjant tal-gass, bit-targets 
jintlaħqu kif ippjanat. 
  
Ir-roadmap ta’ dan il-Gvern se tara li tingħalaq u tintefa l-Power Station tal-Marsa darba għal 
dejjem. B’mod immedjat tinfetaħ sejħa għal ideat u proġetti innovattivi dwar kif għandha tiġi 
riġenerata ż-żona fil-Marsa u l-madwar bl-enfasi tkun anki fuq proġetti li jistgħu jservu ta’ 
kumpens ambjentali għaċ-ċittadini tal-madwar. 
  
Kif imwiegħed, dan il-Gvern kompla bil-proġett tal-interconnector. F’dan il-qasam, bħal 
affarijiet oħra, il-Gvern ma sabx l-affarijiet kif kienu qed jintqalu. L-ispiża li kien stima l-
Gvern preċedenti se tinqabeż b’26 miljun ewro minħabba nuqqas ta’ ppjanar li nstab f’dan il-
proġett. B’hekk filwaqt li dan il-Gvern se jibqa’ pożittiv li b’iktar xogħol dan il-proġett 
jitwettaq fil-ħin, ma nistgħux ma nirrimarkawx li nstab ammont ta’ diskrepanzi u b’hekk 
bdejna review tal-ispiża stmata u t-timelines kif maħsuba. 
  
Il-Gvern jilqa’ wkoll il-ħruġ tal-permess biex isir dan il-proġett mill-Ministeru tal-Iżvilupp 
Ekonomiku u l-Ministeru tal-Ambjent tal-Italja. 
  
Fl-ewwel ftit jiem ukoll il-Gvern Ġdid issepara l-funzjonijiet ta’ policy tal-enerġija u ilma 
mill-funzjonijiet regolatorji u b’dan il-mod ġie assigurat li l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi 
tibda taqdi ir-rwol tagħha bħala regolatur indipendenti. 
  
Parti essenzjali mill-politika tal-enerġija ta’ dan il-Gvern se tkun li nagħtu spinta qawwija s-
settur tal-enerġija rinnovabbli. Pajjiżna jinsab l-aħħar fl-Ewropa u waqajna lura ħafna fit-
targets li ssettja Gvern preċedenti b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mal-enerġija 
ġġenerata mir-riħ. It-targets li kienu ssettjati ma jistgħux jintlaħqu minħabba li nħadmu 
kollha kemm huma fuq il-proġett tal-Wind Farms li waqa’ ferm lura u hemm mistoqsijiet 
kbar fuq il-vijabbiltà ta’ dan il-proġett. 
  
Gvern Ġdid se jkun qed jagħmel tajjeb għal dan il-falliment billi jinvesti, flimkien mas-settur 
privat, b’mod aggressiv fl-enerġija ġejja mix-xemx u teknoloġiji rinovabbli oħrajn. Dan 
filwaqt li jkomplu l-istudji dwar kif tiġi ġġenerata l-enerġija mir-riħ. 
  
Gvern Ġdid se jibda, u beda, jindirizza l-isfida tar-riżors tal-ilma. L-ewwel ma sar huwa li 
ngħata l-importanza li tpoġġa bħala parti essenzjali mill-portafoll politiku tal-enerġija. Irridu 
nassiguraw li l-ilma tal-pjan ta’ pajjiżna jkun sostenibbli u għaldaqstant qed inniedu proċess 
nazzjonali ta’ ppjanar li jinvolvi lill-istakeholders kollha u li se jwassal għal pjan nazzjonali 
għall-konservazzjoni tal-ilma. 
  
Qasam ieħor li dan il-Gvern irid jindirizza huwa l-livell tas-servizz fl-ARMS Ltd. Il-livell ta’ 
servizz fl-ARMS Ltd mhuwiex aċċettabbli preżentament u b’hekk nedejna review biex 
nibdew il-proċess ta’ bidla f’din l-entità. Diġà bdew joħorġu l-ewwel każi ta’ abbużi li 
għalihom kienu qed iħallsu l-familji u n-negozji. Il-kontijiet kienu u s’issa għadhom ta’ piż 
għall-familji u n-negozji u allura l-inqas ħaġa li wieħed għandu jassigura huwa livell qawwi 
ta’ customer care u effiċjenza u l-ogħla livelli ta’ trasparenza u kontabbiltà fl-immaniġġjar ta’ 
fondi tan-nies. 



Innaddfu l-Politika 
  
Gvern Ġdid irid jara l-ogħla livelli ta’ amministrazzjoni pubblika. 
  
Irridu nerġgħu ndaħħlu fiduċja fil-politika u l-politiċi. Inħasset f’ċerti waqtiet li din il-fiduċja 
bdiet tonqos u għalhekk Gvern Ġdid se jieħu miżuri biex idaħħal iktar serjetà fit-tmexxija. 
Biex il-familji u n-negozji jserrħu moħħhom li flushom mhux qed imorru fit-taxxa tal-
korruzzjoni. 
  
Iż-żieda fil-paga fil-leġiżlatura li għaddiet tal-Prim Ministru, Ministri u Segretarji 
Parlamentari u l-mod kif ma ġietx ikkomunikata b’mod trasparenti wasslet biex in-nies bdew 
jiddubitaw mill-klassi politika kollha. 
  
Dan l-iżball politiku gravi issa ġie kkoreġut. Il-messaġġ irid ikun ċar – li xogħol il-politi ċi, 
xogħol l-eżekuttiv se jkun qed jitkejjel fuq kemm se jingħata lura l-poplu u mhux fuq kemm 
se jieħdu f’buthom il-politiċi. Kwalunkwe proposta f’dan is-sens trid tkun magħmula b’mod 
indipendenti minn persuni ta’ fiduċja tal-poplu kollu u tingħata biss f’leġiżlatura oħra jekk 
tinħass il-ħtieġa u jekk il-miri mwettqa jkunu ntlaħqu. 
  
Fost l-ewwel prijoritajiet leġiżlattivi ta’ dan il-Gvern hemm li jiddaħħlu liġijiet li ilhom jiġu 
mwiegħda biex ikun hawn protezzjoni taċ-ċittadini minn abbużi u korruzzjoni. 
  
Il-Whistleblower Act se tkun waħda mill-ewwel prijoritajiet ta’ din il-leġiżlatura. Gvern Ġdid 
irid jara li min jersaq ’il quddiem biex jirrapporta każijiet ta’ abbużi, jew korruzzjoni, ikollu 
protezzjoni bil-liġi. Din il-li ġi ilha snin tinħema. Huwa żmien li din il-liġi titwettaq. 
  
Bl-istess mod il-Gvern se jneħħi l-li ġi ta’ preskrizzjoni għall-korruzzjoni politika biex l-ebda 
politiku ma jserraħ moħħu fuq kwalunkwe abbuż. 
Waħda mill-iktar armi importanti fil-konfront tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni politika hija l-
liġi tal-finanzjament tal-partiti. Kommessi li l-partiti politiċi jkollhom l-ogħla standards ta’ 
trasparenza anke fil-finanzjament tagħhom biex meta ċ-ċittadini jivvutaw ikunu jafu eżatt lil 
min qed jivvutaw u lil min jistgħu jafdaw. Din il-liġi, fl-opinjoni tal-Gvern il-Ġdid, tkarkret 
għal wisq żmien u b’hekk jeħtieġ li ntejbu fuq il-proposti li jeżistu sal-lum u ndaħħlu liġi tal-
finanzjament tal-partiti li tixraq lil pajjiż modern Ewropew. 
  
Edukazzjoni 
  
Għal Gvern Ġdid, l-edukazzjoni tiġi l-ewwel.  L-edukazzjoni tiġi l-ewwel għax hija l-
pedament tal-iżvilupp individwali, soċjali u ekonomiku. 
  
Għax hija ċ-ċavetta tal-mobbiltà soċjali u tal-aspirazzjoni. L-edukazzjoni l-ewwel għax irridu 
li pajjiżna jkompli jikber fil-ħiliet u l-kapaċitajiet f’dinja dejjem aktar kompetittiva. 
  
L-għan ewlieni ta’ Gvern Ġdid fil-qasam tal-edukazzjoni huwa li aktar żgħażagħ ikomplu 
jistudjaw b’suċċess. Irridu nagħtuhom il-ħiliet li għandhom bżonn biex isibu xogħol li 
jixirqilhom. 
  
Biex naslu għal dan irridu naħdmu biex, sa minn kmieni, kull tifla u tifel, huma min huma, 
għandhom jingħataw l-opportunità li jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom. L-iskejjel iridu 



jippreparaw lil uliedna aħjar flimkien ma’ għalliema motivati li jkollhom l-opportunità huma 
wkoll li jirnexxu. Gvern Ġdid se jsostni u jsaħħaħ dak li rnexxa, bħall-istipendji. 
  
Dan il-Gvern jemmen li l-għalliema huma l-esperti fil-qasam tal-edukazzjoni. B’hekk se 
jagħti opportunitajiet biex dawn jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom filwaqt li jikkonsultahom fid-
deċiżjonijiet il-kbar li se jaffettwaw lil uliedna ta’ kuljum fil-klassijiet. Huma jridu jwettqu l-
proposti ta’ Gvern Ġdid. Huma jridu jkunu protagonisti fit-tfassil tal-politika tal-edukazzjoni 
ta’ pajjiżna. 
L-ewwel u l-aktar rwol importanti tal-għalliema jibqa’ dak li jgħallmu. Għalhekk, dan il-
Gvern se jimpenja ruħu sabiex nassiguraw li l-għalliema jiffukaw aktar fuq dan ir-rwol u 
jitnaqqas ix-xogħol klerikali u burokratiku kemm jista’ jkun. 
  
Dan il-Gvern se jniedi inċentivi għall-għalliema, kapijiet ta’ skejjel, prinċipali u dawk kollha 
fi gradi edukattivi oħrajn, fosthom LSA’s u kindergarten assistants li jixtiequ jkomplu bl-
iżvilupp tal-karriera tagħhom,  fosthom perjodu definit ta’ leave bi ħlas (sabbatical) f’każ ta’ 
studju għal żvilupp relevanti fil-karriera. Tibda diskussjoni wkoll ma’ min hu kkonċernat 
sabiex insibu l-aħjar mod kif dawn il-benefiċċji jkunu applikabbli għall-għalliema li jaħdmu 
fl-iskejjel tal-knisja u dawk indipendenti. 
  
Matul din il-leġiżlatura rridu nirbħu sfidi ewlenin, bħall-illitteri żmu li għadu għoli wisq, iżda 
fuq kollox irridu nirbħu l-isfida ewlenija, dik li ntejbu, inkabbru u nżidu ż-żgħażagħ li 
jkomplu jistudjaw wara l-età obbligatorja biex jakkwistaw tagħlim u ħiliet aktar relevanti 
għad-dinja tal-lum. 
  
L-informatika u l-edukazzjoni diġitali ma għadhomx fenomenu ġdid. Saru parti mill-ħajja ta’ 
kuljum. B’hekk Gvern Ġdid irid iddaħħal sa mill-etajiet bikrin, għarfien akbar ta’ Digital 
Literacy Skills bil-għan li sa minn kmieni nedukaw lit-tfal dwar kif għandhom jużaw l-
internet u s-social media aħjar, kemm bħala sorsi importanti ta’ informazzjoni kif ukoll mezz 
ta’ komunikazzjoni li jgħinhom jakkwistaw u jtejbu e-networking skills aħjar. F’dan il-
kuntest ukoll, naċċertaw li ngħallmu lit-tfal jipproteġu lilhom infushom aħjar minn abbuż 
virtwali. 
  
Dan il-Gvern b’hekk qed jikkommetti ruħu b’mod responsabbli li jingħata tablet lit-tfal 
kollha li jidħlu fir-raba’ sena primarja biex jibdew jidraw iktar bit-teknoloġija tal-informatika. 
Din il-miżura mhux se ssir bl-addoċċ, imma bi pjan serju biex l-ebda forma ta’ riforma ma 
timpatta ħażin fil-klassijiet u l-għalliema jkollhom l-opportunità li jitħarrġu kif xieraq biex 
jgħallmu permezz ta’ din l-għodda li saret kruċjali fid-dinja tax-xogħol u allura se tkun 
kruċjali sa mill-iżgħar etajiet anke fl-edukazzjoni. 
Gvern Ġdid huwa konxju mill-ammont ta’ studenti li jattendu l-Junior College u anki tal-fatt 
li l-faċilitajiet eżistenti huma inadegwati, u allura se jkun qiegħed jirriġenera u 
jimmodernizza l-Junior College. 
  
Se jkompli bl-investiment fil-bini tal-campus il-ġdid tal-MCAST. Se jniedi kulleġġi post 
sekondarji tal-performing arts u sportivi fejn studenti jkunu jistgħu jiżviluppaw aktar il-ħiliet 
artistiċi tagħhom waqt li jistudjaw għall-eżamijiet tal-Matsec. 
  
Dan il-Gvern irid li jkompli jinvesti fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi biex dan jespandi l-operat 
għal wieħed aktar internazzjonali b’potenzjal li jkun wieħed mill-aqwa fir-reġjun. 
  



Tissaħħaħ ukoll is-sistema tan-National Vocational Qualifications bħala rikonoxximent għall-
ħiliet vokazzjonali filwaqt li niggarantixxu aċċess aktar wiesa’ għal taħriġ vokazzjonali. 
  
Il-politika ta’ Gvern Ġdid fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja se tkun imsejsa fuq żewġ binarji 
ewlenin: l-ewwel, li nassiguraw investiment kontinwu fl-Università ta’ Malta biex din tkun 
waħda dejjem aktar ippreparata u mħejjija għall-isfidi tal-futur, u t-tieni billi nippromwovu u 
ninċentivaw għażla akbar u opportunitajiet ġodda għal studju fil-livell terzjarju f’Malta stess. 
  
Għax nemmnu li l-istipendji huma investiment dirett fil-kapaċitajiet taż-żgħażagħ tagħna, qed 
nagħtu garanzija li l-istipendji jinżammu u jissaħħu. Għalhekk, l-istipendji jibdew jiżdiedu 
bil-kumpens tal-għoli tal-ħajja pro rata. Inżidu l-għajnuna supplimentari mal-istipendju lil 
dawk l-istudenti li jkunu ġejjin minn familji bi dħul baxx.  Nagħtu l-possibbiltà lil min jieqaf 
mix-xogħol jew jispiċċa bla xogħol biex jerġa’ lura għall-istudju post sekondarju u terzjarju, 
billi nagħtu l-istipendju u jkompli jingħata l-benefiċċju tal-qgħad sħiħ. Jibda  jingħata l-
istipendju lil dawk l-istudenti  tal-Junior College, Higher Secondary u MCAST li jkunu 
jixtiequ jerġgħu jirrepetu sena bil-għan li jidħlu l-Università. 
  
Gvern Ġdid jagħti garanzija lil kull żagħżugħa u żagħżugħ li wara l-età ta’ 16-il sena, jekk 
ma jkunux fit-tagħlim, jew ikollhom xogħol, jingħataw taħriġ. L-għan ewlieni ta’ din il-
garanzija hu li nżidu n-numru ta’ żgħażagħ li jkomplu jistudjaw wara l-età obbligatorja u li 
ntejbu l-kapaċitajiet taż-żgħażagħ permezz ta’ taħriġ relevanti. B’mod parallel, se nniedu 
proġett wiesa’ li fih jinġabru l-ħiliet li għandhom iż-żgħażagħ Maltin bil-għan li jinbena dak 
li jissejjaħ Skills Bank. 
  
Xogħol 
  
Gvern Ġdid huwa impenjat u ffukat fuq il-ħolqien ta’ aktar xogħol u xogħol li jixraqlek. 
Iħares lejn il-politika tax-xogħol mhux biss mil-lenti kwantitattiva li hija importanti, iżda 
wkoll mil-lenti tal-kwalità tal-impjiegi li rridu noħolqu bħala pajjiż biex nilħqu l-livelli li 
jixirqu pajjiż Ewropew. 
  
Dan il-Gvern irid li jiżdiedu n-numru ta’ nies jaħdmu permezz ta’ diversi miżuri u inċentivi 
intiżi għal dan il-għan, kemm b’għajnuna lil gruppi speċifi ċi kif ukoll b’in ċentivi diretti lil 
min iħaddem. 
  
Dan billi: 
  
-   Jiġu inċentivati speċifikament in-nisa biex jidħlu aktar fid-dinja tax-xogħol u jibqgħu 
jipparteċipaw attivament għal perjodu itwal ta’ żmien. 
  
-  Billi jitjiebu l-kapaċitajiet ta’ dawk li diġà qegħdin jaħdmu sabiex jakkwistaw aktar ħiliet 
bil-għan li jżidu l-produttività tagħhom u jwessgħu l-orizzonti tagħhom. 
  
-  Billi nattiraw lil dawk li jkunu ilhom perjodi twal fuq is-servizzi soċjali u jkollhom il-
potenzjal li jaħdmu biex effettivament jidħlu fid-dinja tax-xogħol u jsiru produttivi. 
  
-  Billi fuq kollox, tinħoloq klima fejn dawk kollha li jaħdmu jħossuhom mhux biss li qed 
jaqilgħu l-għejxien tagħhom, iżda kontributuri u parteċipi fis-suċċess ekonomiku u t-tkabbir 
tal-ġid. 
  



Gvern Ġdid jikkonferma l-politika tiegħu favur  active labour market policies kif espressa fir-
ratifikazzjoni tal-programm Jobs+ flimkien mal-imsieħba soċjali. Għal dan il-għan, Gvern 
Ġdid iwaqqaf l-Active Labour Market Policy Counselling and Action Committee kif propost 
u maqbul sabiex jixpruna l-politika tax-xogħol imsejsa fuq dan is-sett ta’ prinċipji flimkien 
mal-imsieħba soċjali kollha. 
  
Biex iktar ġenituri jkomplu jaħdmu, Gvern Ġdid se jipprovdi l-opportunità lill-familji Maltin 
u Għawdxin jibagħtu lil uliedhom f’childcare centre mingħajr ħlas. Din il-miżura mistennija 
tkompli tħeġġeġ aktar ġenituri, l-aktar nisa, jidħlu fis-suq tax-xogħol jew ikomplu jaħdmu. 
Dan il-proġett, li mistenni joħloq mijiet ta’ impjiegi relatati, isir fost l-oħrajn, bi sħab mal-
privat permezz ta’ public private partnership. Għal dawk li xorta jkunu jixtiequ jibagħtu  lil 
uliedhom f’childcare centres privati, ser jiżdiedu  l-benefiċċju ta’ deduzzjoni mill-income tax 
fuq miżati taċ-childcare centres. F’dan l-ispirtu Gvern Ġdid ikompli jifrex u jsaħħaħ is-
servizzi li jingħataw permezz ta’ Klabb 3-16 għal dawk il-familji li wliedhom għandhom 
aktar minn tliet (3) snin. 
  
Biex tiżdied u tittejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, se tingħata tax credit 
lil kull mara li tidħol fid-dinja tax-xogħol u li għandha ħamsa u tletin (35) sena jew aktar u 
qatt ma tkun ħadmet qabel. 
  
Dan il-Gvern kommess li jsaħħaħ l-iskemi ta’ flexitime, job sharing, compressed week, 
reduced hours u teleworking. 
  
Konxju li ħafna ħaddiema, studenti u pensjonanti jħossu l-bżonn li jaħdmu part-time biex 
itejbu d-dħul finanzjarju tagħhom, Gvern Ġdid se jkun qiegħed inaqqas it-taxxa fuq il-part-
time. 
  
Persuni li jaħdmu full-time, studenti jew pensjonanti li jkollhom ukoll negozju bħala part-
time, u li miegħu jkunu jħaddmu sa mhux aktar minn żewġ (2) ħaddiema, se jibdew igawdu 
mir-rata ta’ taxxa orħos.  Dan jinċentiva t-tkattir ta’ negozji żgħar filwaqt li tagħti inċentiv 
lin-negozji micro jimpjegaw in-nies u jħallsu rata tat-taxxa part-time, xi ħaġa li bħalissa  ma 
jistgħux. 
  
Gvern Ġdid se jkun qed jibda ġlieda ħarxa kontra x-xogħol prekarju, li mhux biss huwa 
abbuż fil-konfront tal-ħaddiema iżda wkoll ma jagħmilx ġid la lill-ekonomija u lanqas lil min 
iħaddem. Xogħol prekarju mhux xogħol li jixraq lill- ħaddiem. Xogħol prekarju jċaħħad lill-
ħaddiem mid-dinjità, ma jagħtix paga li tixraq lill-ħiliet u s-sagrifiċċji tal-ħaddiem filwaqt li 
jnaqqar mid-drittijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol bi prattiċi li jkunu potenzjalment jevadu 
l-li ġi. 
  
Għalhekk, Gvern Ġdid ikun impenjat bil-fatti biex jiskoraġġixxi u jiġġieled ix-xogħol 
prekarju f’kull sura u forma tiegħu billi jieħu diversi miżuri fosthom li: 
  
Jiskwalifika milli jipparteċipaw f’offerti għal xogħlijiet tal-Gvern lil dawk il-kumpaniji li ma 
josservawx il-kundizzjonijiet u d-drittijiet stipulati fil-li ġi jew li jużaw sistematikament 
prattiċi relatati ma’ xogħol prekarju. 
  
Jagħti aktar riżorsi lid-Dipartiment tal-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali biex ikun 
f’pożizzjoni aħjar li jinvestiga u jieħu azzjoni pronta fejn meħtieġ. 
  



Saħħa 
  
Dan il-Gvern jemmen li servizz tas-saħħa eċċellenti b’xejn huwa dritt tal-poplu. 
  
L-ewwel deċiżjoni ta’ dan il-Gvern f’dan il-qasam sar permezz ta’ twaqqif ta’ uffiċċju fl-
Isptar Mater Dei. Il-messaġġ huwa li dan il-Gvern se jkun viċin in-nies u viċin il-problema. 
Din l-amministrazzjoni temmen li biex tindirizza sfida trid tifhimha u biex tifhimha, trid 
tifhem lil min għaddej minn dik is-sitwazzjoni. 
  
Minkejja l-investiment pożittiv li sar minn gvernijiet preċedenti, l-esperjenzi personali tal-
pazjenti juru li jonqos ħafna biex l-Isptar Mater Dei jibda jilqa kif jixraq għall-esiġenzi u l-
isfidi fil-qasam tas-saħħa. Għalhekk se nassiguraw li ntejbu t-tmexxija tal-Isptar bil-għan li l-
kura tingħata fil-ħin lil kull min għandu bżonnha. 
  
Gvern Ġdid se jtejjeb il-mod kif jingħataw l-appuntamenti fl-Isptar sabiex tinqata’ l-ħafna 
stennija u ffullar. Gvern ġdid se jdaħħal Charter tad-drittijiet tal-pazjenti li fih ikun hemm 
speċifikat iż-żmien massimu ta’ stennija għal kull operazzjoni. Jekk pazjent jitħalla jistenna 
aktar minn dan iż-żmien, se jkollu dritt għal kura fil-privat bi spejjeż tal-Gvern. 
  
It-tisħiħ tal-kura primarja se jkun pern importanti biex is-servizz tas-saħħa jitressaq eqreb tal-
komunitajiet. Gvern Ġdid se jara li ċ-ċentri tas-saħħa jixirqu lil pazjenti. Mhux biss ċentri 
moderni u aktar aċċessibbli imma wkoll ċentri li joffru firxa usa’ ta’ servizzi. 
  
L-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex – li f’din il-leġiżlatura beda jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-
Ministru tas-Saħħa – se jibbenefika minn proġett ta’ mmodernizzar għaliex irridu sptar li 
verament jixraq lill-Għawdxin. Se jiġi implimentat pjan biex jitwessgħu s-servizzi ta’ kura li 
jingħataw f’Għawdex. Fost oħrajn investiment f’servizz tal-kimoterapija għall-kura tal-
kanċer lill-pazjenti Għawdxin f’Għawdex stess. 
  
Gvern Ġdid se jagħti prijorità lill-pazjenti b’riskju akbar ta’ diversi tipi ta’ kanċer biex dawn 
ma jeħlux f’waiting list. Lil dawn il-pazjenti trid issirilhom dijanjożi immedjata. Se jitlesta l-
Isptar tal-Onkoloġija u jiġi estiż aktar il-programm ta’ screening għal gruppi oħra ta’ nisa. 
  
Irid jitnaqqas drastikament l-ammont ta’ mediċini li jkunu out of stock filwaqt li tiżdied il-
lista ta’ pilloli li jingħataw mill-Gvern. Irid jittejjeb il-proġett tal-Ispiżjar tal-Għażla Tiegħek 
biex ikun inqas burokratiku u aktar iffukat fuq il-bzonnijiet tal-pazjent. 
  
It-titjib fis-servizz tas-saħħa jista’ jsir biss b’investiment kontinwu fir-riżorsi umani li jaħdmu 
f’dan il-qasam. Lit-tobba, infermiera, paramediċi u impjegati oħra fil-qasam tas-saħħa 
nsellmulhom minn hawn u nirringrazzjawhom tad-dedikazzjoni inkundizzjonata tagħhom. 
Dan il-Gvern se jkun kommess li jaħdem fil-qrib magħhom sabiex tingħata l-aqwa kura 
possibbli. 
  
Miri Ekonomiċi 
  
Mira importanti ta’ Gvern Ġdid hija li jinkiseb tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Trid 
tixxettel il-mobbiltà soċjali fejn min hu taħt jingħata ċ-ċans li jitla’ ’l fuq, fejn il-middle class 
ma tibqax il-klassi tas-sagrifiċċji i żda terġa’ ssir il-klassi tal-aspirazzjoni. 
  



Gvern Ġdid ikun Gvern għaqli li jistimula l-ekonomija, li jqajjem in-negozju, li jinċentiva l-
ħolqien tal-impjiegi u li jgħin fit-tkattir ta’ klima li tattira lil min irid jinvesti. Tinqata’ l-
burokrazija żejda u għalhekk fiż-żmien li ġej se jinħatar kummissarju responsabbli mis-
simplifikazzjoni amministrattiva. Billi jeżamina kontinwament il-prassi fl-entitajiet tal-Gvern 
u jeżegwixxi metodi aktar effettivi, dan il-Kummissarju se jgħin fit-tnaqqis ta’ ħamsa u 
għoxrin fil-mija fil-proċeduri burokratiċi. 
  
Gvern Ġdid jagħraf ir-rwol tiegħu bħala regolatur li jagħti direzzjoni ekonomika ċara. Se 
jmexxi politika li tagħti l-akbar spazju lis-settur privat, bis-self employed ikun il-mutur 
ewlieni. 
  
In-negozju f’Għawdex se jkun inċentivat b’iktar qawwa għax dan il-Gvern konxju tal-isfidi li 
għandhom l-Għawdxin. B’dan il-mod il-Gvern se jibni fuq il-kuraġġ u l-għaqal tal-poplu 
Għawdxi kollu biex jinħoloq ix-xogħol għal Għawdxin f’Għawdex stess. 
  
Dan il-Gvern se jpoġġi l-istabbiltà u l-konsolidazzjoni fiskali bħala prijorità, l-aktar permezz 
tal-kontroll aħjar tad-defiċit fil-finanzi pubbliċi bil-għan li jinżamm f’livell sostenibbli u 
skont il-kriterji tal-Unjoni Ewropea u ż-żona ewro. Gvern ġdid jaħdem b’impenn biex id-dejn 
nazzjonali jiġi kkontrollat aħjar u ma jibqax jikber b’rata allarmanti kif kiber tul dawn l-aħħar 
snin. 
  
Poplu bil-għaqal jixraqlu Gvern bil-għaqal. Flus il-poplu se jitmexxew b’responsabbiltà, 
iggwidat bil-valuri tal-kontabbiltà, trasparenza u ġustizzja soċjali. Dan il-Gvern se jnaqqas il-
ħela u jagħmel iktar xogħol, b’inqas flus. 
  
Soċjetà Ġusta 
  
Għal dan il-Gvern il-ġustizzja soċjali tibqa’ valur imnaqqax fil-konvinzjonijiet u l-
motivazzjonijiet tiegħu. Kulma se jsir f’din il-leġiżlatura se jkun iggwidat minn dan il-valur. 
Għax hemm mira importanti ħafna – dik li tinbena Soċjetà bbażata fuq is-solidarjetà. 
  
Iva, f’dawn il-ħames snin, se jibda jitwettaq wieħed mill-ikbar proġetti soċjali ta’ kull żmien. 
Dan il-Gvern se jserraħ ras il-ġenituri ta’ persuni b’diżabilità li jekk jiġu nieqsa huma, se 
jsibu l-istat, se jsibu din is-Soċjetà li tieħu ħsieb ta’ wliedhom f’każ li dawn ma jkunux 
jistgħu jgħixu ħajja indipendenti. Gvern Ġdid qed jagħti assigurazzjoni li kull persuna 
b’diżabilità se tinstabilha residenza fil-komunità f’dar ta’ daqs żgħir biex tibqa’ tgħix ħajja 
komda u dinjituża. 
  
Dan huwa x-xogħol tal-politiċi. Hemmhekk iridu jintużaw flus il-poplu. 
  
Fil-qafas ta’ dan il-proġett, il-Gvern se jeżenta mit-taxxi l-wirt li jitħalla lill-persuni 
b’diżabilità fi trusts biex ir-riżorsi finanzjarji u l-assi li jitħallew minn ġenituri u persuni oħra 
lill-ulied b’di żabilità, jiġu użati bl-aħjar mod u fl-aħjar interess tal-ulied. 
  
Dan huwa l-wirt soċjali li dan il-Gvern irid iħalli lil ta’ warajna biex uliedna jkunu aħjar 
minna. 
  
 
 
 



Intern, Sigurtà u Ġustizzja 
  
Fl-ewwel jiem tiegħu dan il-Gvern ħatar mhux biss Kummissarju għal-Liġijiet iżda wkoll 
Kummissjoni li se tieħu ħsieb ir-riforma ħolistika fil-qasam tal-ġustizzja. Din ir-riforma hija 
relevanti u urġenti. Trid titwettaq b’determinazzjoni biex terġa’ tiddaħħal il-fiduċja f’din il-
kolonna tad-demokrazija. Każijiet ta’ korruzzjoni fi ħdan il-ġudikatura għandhom jispiċċaw. 
Mhux biss għall-pubbliku ġenerali li jixraqlu ġustizzja għamja u mhux muta u truxa, imma 
anke għall-membri tal-ġudikatura li jwettqu dmirhom b’lealtà u rettezza, din ir-riforma hija 
bżonnjuża għall-aħħar. 
  
Il-Kummissjoni għar-riforma ħolistika fil-ġustizzja tiġbor l-aqwa mħuħ legali fil-pajjiż. 
Gvern Ġdid huwa kommess li ma jitlifx żmien f’din ir-riforma. Sal-aħħar ta’ Ġunju se titħejja 
l-analiżi tas-sistema tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja u tas-sistema legali biex imbagħad 
issir konsultazzjoni ma’ dawk involuti u l-punti ewlenin jidħlu fis-seħħ sal-aħħar tas-sena. 
  
Kollox se jdur madwar l-għan ewlieni li jiddaħħlu aktar checks and balances mill-ħatra tal-
ġudikatura sal-operat tagħha. Dan il-Gvern idaħħal charter għaċ-ċittadini fil-Qorti fejn jiġi 
spjegat x’inhuma d-drittijiet tagħhom fis-sistema tal-ġustizzja. Jiġi introdott Qorti Ċivili 
amministrattiv bl-iskop li jissaħħu aktar id-drittijiet taċ-ċittadini f’każ ta’ kawżi 
amministrattivi kontra l-Gvern u l-aġenziji tiegħu. Se jinħatar Imħallef biex iservi fil-Qorti ta’ 
Għawdex u b’hekk il-maġġoranza tal-appelli jkunu jistgħu jinstemgħu f’Għawdex stess. It-
teknoloġija tal-informatika se tgħin biex tiddaħħal sistema aħjar ta’ skedar u ċertezza fis-
seduti tal-Qorti biex ikunu evitati sitwazzjonijiet fejn in-nies jitilgħu għal kawżi li mbagħad 
f’daqqa jiġu diferiti. 
  
F’din il-leġiżlatura se jsir proċess ta’ mmodernizzar tal-Korp tal-Pulizija. Dan il-Gvern irid 
Korp attrezzat u mmotivat għall-isfidi ta’ llum u ta’ għada. Iridu jiżdiedu aktar pulizija fuq 
rondi biex ikunu protetti ċ-ċittadini fil-lokalità tagħhom. B’hekk biss iċ-ċittadin jista’ jkollu 
serħan il-moħħ li jħossu sigur. 
  
Se jingħata d-dritt ta’ sħubija f’union lill-membri tal-korpi tad-dixxiplina. Gvern Gdid irid 
istituzzjonijiet li jiffunzjonaw għaċ-ċittadin u sistemi li jiggarantixxu l-ogħla livell ta’ sigurtà 
b’forzi tal-ordni li jħossu li xogħolhom huwa apprezzat. 
  
Libertajiet Ċivili 
  
Fl-ewwel jiem tiegħu, Gvern Ġdid ħabbar l-emendi li se jressaq fl-Att taż-Żwieġ biex persuni 
li jkunu bidlu s-sess tagħhom ma jsibux xkiel min-naħa tad-Direttur tar-Reġistru Pubbliku 
biex jinħarġilhom ċertifikat taż-żwieġ. Dawn l-emendi se jkunu diskussi fil-Parlament wara t-
tieni ġimgħa mill-ftuħ tiegħu. 
  
Kien wara din it-tħabbira li persuna, Maltija bħalna, waqqgħet il-każ li kienet fetħet kontra 
pajjiżna biex tara li x-xewqa, u d-dritt, tagħha li tiżżewweġ ikunu rispettati. L-ewwel kliem 
tagħha kienu “Issa Malta għarfitni bħala t-tifla tagħha”.  Din hija s-Soċjetà li jrid jara Gvern 
Ġdid.  Soċjetà b’bibien miftuħa għal kulħadd. Soċjetà li tiċċelebra d-diversità, li tagħraf ir-
realtajiet ta’ madwarna u li tifhem il-bżonn ta’ ugwaljanza u rispett lejn il-minoranzi. 
  
Dan il-Gvern jagħraf ir-rwol tal-mara fis-Soċjetà tagħna. Konxju li l-maġġoranza tal-gradwati 
huma konsistentement nisa. Irridu naraw li naċċertaw li bl-ebda mod in-nisa ma jkunu 
diskriminati f’dak li għandu x’jaqsam ma’ paga, kundizzjonijiet u opportunitajiet ta’ avvanz 



fuq il-postijiet tax-xogħol. Dan il-Gvern se jagħti rwol akbar lin-nisa f’pożizzjoni fejn 
jittieħdu deċiżjonijiet. Se jaċċerta li aktar membri fuq bordijiet, kummissjonijiet u 
nominazzjonijiet oħra mill-Gvern ikunu nisa. 
  
Wasal iż-żmien għat-tisħiħ tal-libertajiet ċivili. Għalhekk inħatar politiku responsabbli għal-
libertajiet ċivili. Għalhekk se tiddaħħal liġi tal-koabitazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tal-koppji 
li jgħixu flimkien u lit-tfal tagħhom. Għalhekk se jiddaħħal id-dritt ta’ civil union għal koppji 
tal-istess sess. Għalhekk se tiddaħħal liġi li tirregola l-identifikazzjoni ta’ persuni trans-
gender. 
  
Għal dan il-Gvern, ma tagħmilx differenza min int. Mhux se jindaħal fl-għażliet konxji u 
ħielsa tal-individwu. Int kif jixraqlek tista’ tiżboq l-aspirazzjoniijiet tiegħek. 
  
Riforma tal-MEPA 
  
Dan il-Gvern jemmen li Malta għandha tkun minn ta’ quddiem nett fl-istandards ambjentali. 
Mhux għax hemm obbligu mid-direttivi Ewropej iżda għax hekk jixraq lil uliedna. Ambjent 
aħjar iwassal għal saħħa aħjar, għal kwalità ta’ ħajja aħjar. 
  
Il-Gvern huwa determinat li jirkupra ż-żmien li ntilef. Hemm diversi deċiżjonijiet diffi ċli li 
jridu jittieħdu fosthom ir-riforma mill-qiegħ tal-MEPA. Sal-aħħar tas-sena d-dieħla se 
titħabbar is-separazzjoni tal-ippjanar mill-ambjent. 
  
L-ippjanar se jkun taħt l-Awtorità għall-Ippjanar u l-Iżvilupp Sostenibbli. Din il-funzjoni trid 
tkun aktar professjonalizzata u ffukata fuq it-tnaqqis tal-burokrazija u l-assigurazzjoni ta’ 
aktar kontabbilità lill-professjonisti fil-qasam – periti, planners u inġiniera. 
  
Minn naħa l-oħra l-ambjent se jingħata prijorità mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi li se 
titwaqqaf apposta u taħdem b’mod proattiv u strateġiku fuq il-protezzjoni u t-titjib tal-
ambjent. Se tassumi wkoll ir-rwol importanti ta’ regolatur ambjentali li bħalissa pajjiżna 
m’għandux. 
  
Din il-miżura, li għandha l-appoġġ tal-istakeholders ewlenin, se ssaħħaħ l-awtonomija taż-
żewġ oqsma importanti. Pajjiżna jrid jasal għal bilanċ aħjar bejn il-ħarsien tal-ambjent u l-
iżvilupp responsabbli. 
  
Malta u l-Pajjiżi Barra mill-UE 
  
L-impenn ta’ dan il-Gvern huwa li l-politika barranija tkun iffukata mhux biss fuq l-Ewropa 
iżda tagħti l-importanza mistħoqqa lir-relazzjonijiet ta’ pajjiżna mal-kumplament tad-dinja. 
Trid issir ħidma favur il-paċi, partikolarment f’reġjuni qrib tagħna bħal fil-Mediterran u l-
Lvant Nofsani. 
  
Dan il-Gvern jemmen li jista’ jkollna relazzjonijiet eqreb u aktar produttivi mal-imsieħba 
ewlenin tagħna barra mill-Unjoni Ewropea. Fosthom fiċ-Ċina, l-Istati Uniti, il-Libja, l-
Awstralja, ir-Russja, it-Turkija, il-pajjiżi tal-Golf u tal-Lvant Nofsani, l-Indja u l-Brażil. 
  
Malta tista’ ttejjeb il-preżenza tagħha fl-Asja u l-Amerika Latina li għandhom potenzjal kbir 
kemm għall-preżent kif ukoll għall-futur. Nistgħu nutilizzaw aktar il-qafas li joffri l-



Commonwealth biex nippromwovu lil Malta bħala sieħba ideali fl-Ewropa u fil-Mediterran 
għall-pajjiżi f’kontinenti oħra. 
  
Futur 
  
Ħarsa lejn il-futur. Dan il-Gvern irid lil pajjiżi jimxi aktar ’il quddiem. 
  
Irridu nimmodernizzaw l-istrutturi tal-Istat. Nagħtuhom saħħa li jistħoqqilhom u jkunu 
tassew rappreżentattivi tas-Soċjetà inġenerali. Il-partiti politiċi ma għadhomx iċ-ċentru tas-
Soċjetà iżda huma parti minnha. B’hekk Gvern Ġdid se jkun qed jara li jnaqqas il-
partitokrazija f’diversi istituzzjonijiet tal-istat biex is-Soċjetà ċivili tkun rappreżentata tassew. 
  
B’hekk il-Konvenzjoni Kostituzzjonali se tkun ċentrali għal din il-leġiżlatura biex tagħti lil 
pajjiżna kostituzzjoni ġdida, stuttura demokratika iktar soda, inkluż ir-regoli u l-mod kif 
jopera l-Parlament. Dan għandu jwassal għal strutturi li jirrappreżentaw lill-poplu u d-
diversità ta’ opinjonijiet fis-Soċjetà moderna tal-lum. 
  
Mhux li sempliċiment ikun membru tal-Unjoni Ewropea, mhux biss li jkun tajjeb, mhux biss 
li jkun fost l-aħjar. Imma li jkun l-aqwa fl-Ewropa. Il-Maltin u l-Għawdxin, għandhom il-
potenzjal kollu biex jilħqu din l-ambizzjoni. 
  
Il-Gvern se jkun katalist f’dan kollu u għalhekk għall-ewwel darba nħatar ministru 
speċifikament responsabbli għall-Affarijiet Ewropej li se jara li leħen Malta jinstema’ aktar. 
Trid tiżdied l-effiċjenza fil-mod ta’ kif jiġu użati l-fondi li pajjiżna jirċievi mill-Unjoni 
Ewropea. 
  
Gvern Ġdid beda minnufih bit-tħejjija tal-ewwel Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea fl-
2017. Anke f’dan il-qasam inħatar politiku responsabbli li minn issa qed jieħu ħsieb l-isfida 
organizzattiva biex pajjiżna jkun ippreparat bl-aħjar mod possibbli għal dan l-avveniment. 
  
Dan ikun mument ta’ għaqda nazzjonali. Mument li joffri esperjenza pożittiva għal kulħadd. 
Mument li fih Malta turi lill-pajjiżi kollha, bħalma ma għamlet drabi oħra, li minkejja ċ-
ċokon tagħha, tista’ tkun fuq quddiem nett. 
  
Din l-ambizzjoni se tintwera wkoll fl-2018 meta l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kulturali 
Ewropea. Se jkun mezz biex titwassal il-viżjoni kontemporanja ta’ pajjiżna. Opportunità 
eċċezzjonali li tiċċelebra l-arti u l-kultura Maltija fl-isfond wiesa’ tad-diversità Ewropea. 
Inħarsu ’l quddiem għal dan l-avveniment li se jistimola b’mod qawwi r-riġenerazzjoni tal-
Belt Valletta għal belt iktar ħajja u vibranti. 
  
Konklużjoni 
  
Mill-Indipendenza ’l hawn il-poplu Malti u Għawdxi qatt ma ta sinjal ċar lill-ebda partit 
politiku daqs kemm ta fid-disgħa ta’ Marzu li għadda. Il-poplu għażel li jkun protagonista, u 
mhux spettatur. Wera kemm huwa lest jingħaqad biex jieħu d-deċiżjonijiet ġusti għal pajjiżu.  
  
Issa jmiss li dan il-Gvern iwieġeb għas-sejħa tal-poplu. Wara l-mandat storiku li ngħata fid-
disgħa ta’ Marzu li għadda, ir-responsabbilità ta’ dan il-Gvern hija ferm ikbar minn dik ta’ 
gvernijiet preċedenti. Iżda l-Gvern, b’enerġija u b’mod determinat, lest jerfa’ dan il-piż kbir. 
Kif wera sa mill-ewwel sigħat tiegħu. 



  
Dan il-Gvern huwa kommess li jikteb paġna ġdida fl-istorja politika ta’ pajjiżna. Mhux 
biħsiebu jmexxi tip tradizzjonali ta’ politika iżda sens ġdid ta’ politika. Dan il-Gvern se jagħti 
l-id ta’ ħbiberija lil kulħadd. Mhux se joqgħod jilmenta. Mhux se joqgħod jgħid li dak li qal 
qabel l-elezzjoni ma jistax isir għax sab il-problemi. F’dawn il-ħames snin il-Gvern se 
jwettaq b’għaqal dak li ppropona b’għaqal fl-aħħar ħames snin. 
  
Dan il-Gvern se jibqa’ saqajh mal-art daqslikieku rebaħ b’vot wieħed biss. Se jibqa’ jisma 
lin-nies. Gvern li jibqa’ man-nies. Jaħseb fin-nies, jgħix għan-nies, jieħu n-nifs għan-nies. 
  
Se jagħti l-enerġija kollha tiegħu għan-nies. Għax dak li rridu għal uliedna, rriduh għal 
pajjiżna. Għall-familji kollha ta’ pajjiżna. Mingħajr ebda distinzjoni. Mingħajr uċuħ u kuluri. 
  
Soċjetà ġusta għal kulħadd fejn jgħodd dak li taf u mhux lil min taf. Soċjetà ġusta fejn 
uliedkom, u wliedi, jistgħu joħolmu u jwettqu l-ambizzjonijiet kollha ta’ ħajjithom. Soċjetà 
ġusta li temmen f’ideat differenti u li tgħix f’armonija mingħajr firdiet. Soċjetà ġusta fejn il-
poplu jkun maqgħud fit-twemmin li l-aqwa żmien għal pajjiżna għad irid jasal. 
  
 
 
Il-Gvern huwa konvint li dan iż-żmien – biex Malta tkun Tagħna Lkoll – issa huwa magħna. 
 


