MANIFEST ELETTORALI

ELEZZJONIJIET
PARLAMENT EWROPEW

2019

epp
european people’s party

MANIFEST ELETTORALI

ELEZZJONIJIET
PARLAMENT EWROPEW

2019

4

MANIFEST ELETTORALI 2019

FLIMKIEN BISS NAFFAĊĊJAW
L-ISFIDI GĦAL PAJJIŻNA
Fit-tnejn u sittin sena li ilu jaħdem il-proġett tal-UE
ġabar fi ħdanu 28 Stat Membru, b’aktar minn 500 miljun
popolazzjoni, biex sar wieħed mill-akbar swieq fid-dinja, u
ggarantixxa l-paċi fl-Ewropa għal dawn is-snin kollha. Issigriet dejjem kien ħidma flimkien f’għaqda li tirrispetta u
tivvalorizza d-diversità.

Il-viżjoni Ewropea u l-pjan fit-tul li kellu l-Partit

għall-ġustizzja, il-kontabilità, it-trasparenza u

Nazzjonalista wasslu b’suċċess għal sħubija fl-

l-governanza tajba. B’għemilu qed inawwar

Unjoni Ewropea 15-il sena ilu. Dakinhar mhux

il-kredibilità ta’ pajjiżna u jherri s-sisien tad-

kulħadd kien magħna anzi għal ħafna mumenti

demokrazija u l-libertà.

konna mfixxkla u mxekkla min-negattiviżmu talPartit Laburista. Iżda llum kulħadd jirrikonoxxi

Fuq livell Ewropew qed naffaċċjaw sfidi u riskji

li din is-sħubija kienet ta’ benefiċċju kbir

mhux żgħar. Il-fenomenu tal-immigrazzjoni, id-

għal pajjiżna. Dan mhux biss għaliex Gvern

diffikultajiet fil-governanza istituzzjonali tal-UE u

Nazzjonalista ġab xejn anqas minn 2 biljun ewro
lejn pajjiżna u għaliex tħares fejn tħares tara
sal-lum proġetti kbar iffinanzjati minn dawn ilfondi iżda wkoll għaliex is-sħubija għadha tagħti
serħan tal-moħħ li meta jittieħdu deċiżjonijiet
kbar li jaffettwaw lil pajjiżna aħna se nibqgħu
nkunu mall-mejda tad-deċiżjonijiet.
Il-PN jaf li l-Ewropa u pajjiżna għadhom
jaffaċċjaw sfidi kbar u jkun żball jekk naljenaw
rasna u naħsbu li l-kisbiet li qed ingawdu huma
garantiti għal uliedna u wlied uliedna.
F’pajjiżna stess il-Gvern Laburista dgħajjef
l-istituzzjonijiet li fuqhom il-poplu jistrieħ

pn.org.mt

“

IL-VIŻJONI EWROPEA
U L-PJAN FIT-TUL
LI KELLU L-PARTIT
NAZZJONALISTA
WASSLU B’SUĊĊESS
GĦAL SĦUBIJA
FL-UNJONI
EWROPEA.
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l-qawmien f’ħafna pajjiżi ta’ movimenti estremi

ġdid għall-bnedmin. L-ebda pajjiż waħdu ma

populisti tal-lemin u x-xellug qed jattakkaw u

jista’ jsib tarf dawn l-isfidi. Bilfors irridu naħdmu

jheddu l-fiduċja tal-popli fl-UE.

flimkien ma’ pajjiżi oħra fi ħdan l-UE biex l-isfidi
nibdluhom f’opportunitajiet.

Waqt li qed iseħħ dan kollu, qed naraw żviluppi
teknoloġiċi u bidliet fil-klima u l-ambjent

Din is-sitwazzjoni tħeġġiġna aktar nimpenjaw

li bħalhom l-umanità qatt ma rat fl-istorja

ruħna u naħdmu flimkien bħala Maltin u

tagħha. Ir-rivoluzzjoni teknoloġika u diġitali

Ghawdxin u bħala Ewropej biex inkunu fl-aħjar

qed tbiddel l-ekonomija, id-dinja tax-xogħol,

qagħda possibbli li naffaċċjaw kull sitwazzjoni u

il-politika, il-midja, ix-xjenza, b’impatt fuq il-

noħorġu minnha rebbiħin.

ġejjieni tal-bniedem. Dawn huma sfidi li ser
ikunu magħna u mal-ġenerazzjonijiet li ġejjin.
Dan kollu jġib miegħu inċertezzi u riskji, imma
wkoll opportunitajiet, ta’ livell kompletament

Adrian Delia
KAP TAL-PARTIT NAZZJONALISTA
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DAĦLA
Fil-25 ta’ Mejju li ġej ser nivvotaw biex neleġġu s-sitt Membri
Parlamentari Maltin għall-Parlament Ewropew fl-istess waqt
li qed infakkru l-15-il sena minn meta Malta saret membru
tal-Unjoni Ewropea.

Ħmistax-il sena ilu sirna membri tal-Unjoni

tagħna u għidna b’vuċi soda li l-familji u

Ewropea grazzi għad-determinazzjoni tal-Partit

n-negozji ta’ pajjiżna jaġixxu b’mod onest.

Nazzjonalista li ħoloq viżjoni u fassal pjan fit-tul
għal Malta. Is-sħubija ġabet magħha allokazzjoni

Fil-Parlament Ewropew innegozjajna f’isem

ta’ €2.5 biljun f’fondi li ssarrfu fi proġetti li naraw

iċ-ċittadini Ewropej kollha biex l-istati membri

kull fejn inħarsu madwarna u li mmodernizzaw

jintroduċu direttivi ġodda li jilqgħu għall-

lil pajjiżna. Li kien għall-Partit Laburista, Malta

isfidi tal-lum. Grazzi għall-ħidma diretta tad-

la daħlet fl-Unjoni Ewropea u wisq anqas

delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ntlaħaq

ibbenefikat minn dawn il-fondi.

qbil dwar liġijiet li jħarsu l-fruntieri komuni li
jirregolaw lill-ġganti diġitali biex nipproteġu lill-

Bħala membri parlamentari Ewropej aħna sirna

intrapriżi ż-żgħar u lill-konsumatur, u li jipprovdu

parti ugwali minn proġett politiku ambizzjuż

bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja.

u ksibna siġġu mal-mejda tad-deċiżjonijiet.
Il-Membri Parlamentari tagħna jridu jkomplu
jaħdmu dwar kwistjonijiet li jolqtuna
direttament, fosthom l-immigrazzjoni, il-ħarsien
tal-ambjent, il-kwalità tal-ħajja, is-sigurtà u
s-saħħa.
Id-dħul fl-Ewropa kien pass għaqli li saħħaħ
ir-riżorsa Maltija u firex baħar ta’ opportunitajiet
quddiem il-ħaddiema, studenti, professjonisti
u negozjanti tagħna. F’dawn is-snin urejna lil
sħabna fil-Parlament Ewropew li l-Maltin u
l-Għawdxin jgħożżu l-valuri Ewropej tal-libertà,
is-saltna tad-dritt u d-demokrazija. Tkellimna
favur is-sisien li fuqhom huwa mibni l-poplu

pn.org.mt

“

BĦALA MEMBRI
PARLAMENTARI
EWROPEJ AĦNA SIRNA
PARTI UGWALI MINN
PROĠETT POLITIKU
AMBIZZJUŻ U KSIBNA
SIĠĠU MAL-MEJDA
TAD-DEĊIŻJONIJIET.

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA

Il-Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista jpoġġu
mal-akbar familja politika fl-Ewropa, il-PPE.
Din hija l-forza ewlenija li qed toffri viżjoni
konvinċenti għall-futur tal-Unjoni. Il-Partit
Nazzjonalista għandu l-istima tal-PPE u qed
ikompli jaħdem sabiex l-isem tajjeb li rabbiet
Malta matul dawn il-ħmistax-il sena jibqa’
jgawdi r-rispett li jixraqlu.
L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 2019 se
jkunu messaġġ qawwi dwar liema verżjoni ta’
Malta rridu nwasslu lill-komunità internazzjonali
u dwar kif irridu nsarrfu l-ġid Ewropew f’Malta
għall-Maltin u l-Għawdxin kollha.
Fil-leġiżlatura li jmiss tal-Parlament Ewropew
irridu naħdmu flimkien biex l-Ewropa tibqa’
xprun ta’ sliem u ġid, ta’ kwalità ta’ ħajja u ta’
fejda soċjali u ekonomika. Irridu li flimkien
inkomplu nieħdu sehem fl-iżvilupp tal-proġett
Ewropew biex ikollna Ewropa aħjar, tal-popli,
ġusta u effiċjenti li toħloq ġid għaċ-ċittadini
tagħna f’Malta u fil-kontinent kollu.

“
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FIL-PARLAMENT
EWROPEW
INNEGOZJAJNA
F’ISEM IĊ-ĊITTADINI
EWROPEJ
KOLLHA BIEX
L-ISTATI MEMBRI
JINTRODUĊU
DIRETTIVI ĠODDA
LI JILQGĦU
GĦALL-ISFIDI
TAL-LUM.
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FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA –
IDENTITÀ, SOLIDARJETÀ U
ĠID GĦAL KULĦADD
F’dan il-manifest qed ngħidu ‘Flimkien għal Pajjiżna’. Dan
għaliex nemmnu bis-sħiħ li l-isfidi kbar li għandu pajjiżna
jeħtieġ naffrontawhom flimkien. Flimkien ma’ xulxin.
Flimkien bħala Maltin. Flimkien ma’ sħabna Ewropej.
F’din l-isfida l-identità tagħna tagħtina boxxla gwida, issolidarjetà tagħtina direzzjoni filwaqt li l-ġid għal kulħadd hu
d-destinazzjoni li fiha rridu naslu.

FLIMKIEN SABIEX... DARNA ŻŻOMM
IL-KARATTRU TAGĦHA

Pajjiżna għandna nittrattawh bħala darna. Il-

Il-karattru sod jingħaraf minn kif jaffronta l-isfidi.

Ewropew tal-Partit Nazzjonalista se jimpenjaw

U l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen li hu biss
pajjiż sod fil-prinċipji li jista’ jkun tassew miftuħ

pajjiż għandu jimpurtah minn kulħadd. F’dan
il-Manifest se ssibu kif il-Membri tal-Parlament
ruħhom biex jaħdmu għalik u għal Malta u
Għawdex.

għall-opportunitajiet veri tal-futur.
Id-dinja tal-lum mimlija bi sfidi kbar għallekonomija, l-ambjent u l-paċi bejn il-popli.
Il-Partit Nazzjonalista jemmen li pajjiżna
dawn l-isfidi jista’ jaffrontahom – bl-istess
spirtu u l-istess suċċess li kellhom il-gvernijiet
Nazzjonalisti meta mmodernizzaw il-politika,

FLIMKIEN SABIEX... L-EKONOMIJA
TIKBER B’MOD SOSTENIBBLI
L-ekonomija għandha tingħata direzzjoni flinteress ta’ kulħadd, mhux tal-bażużli. Għandha
tikber b’mod sostenibbli. M’għandhiex tikber

l-ekonomija, is-soċjetà u d-diplomazija tagħna.

fuq żieda radikali tal-popolazzjoni li pajjiżna – it-

Iżda biex tilqa’ għall-isfidi jrid ikollok boxxla u

– ma jiflaħx.

direzzjoni. Jeħtieġ li jkollok pjan fit-tul. Ma tistax
tagħmel bħall-gvern tal-ġurnata u tmexxi bladdoċċ – tkisser l-istituzzjonijiet, tittraskura l-ġid
komuni, tħassar l-ambjent u tipperikola l-futur
sostenibbli tal-pajjiż.

pn.org.mt

toroq, l-iskejjel, is-sistema tas-saħħa, l-ambjent

Żvilupp ekonomiku li jħares fit-tul joqgħod
attent għall-iżviluppi teknoloġiċi li se jibdlu
l-impriżi, żgħar u kbar, u l-postijiet tax-xogħol.
L-intelliġenza artifiċjali, ir-robots, l-internet of
things, it-3D printing u d-diġitilizzazzjoni diġà

investiment fir-riċerka u l-iżvilupp.

FLIMKIEN SABIEX... L-AMBJENT
JIEĦU R-RUĦ

Għalhekk, il-PN fil-Parlament Ewropew jimpenja

Ambjent san huwa kondizzjoni essenzjali għal

qegħdin magħna. Magħhom tiġi l-ħtieġa għall-

ruħu li jaħdem b’risq l-impriżi u l-ħaddiema
tagħhom, sabiex kemm l-imprendituri kif
ukoll il-ħaddiema jistgħu jiksbu aċċess għallgħajnuna finanzjarja, esperta u taħriġ fl-oqsma
strateġiċi tal-pajjiż – kemm l-oqsma fl-ekonomija
tas-servizzi u industriji ġodda, kif ukoll oqsma
tradizzjonali bħal dawk tal-bdiewa, raħħala u
s-sajjieda.

ħajja ta’ kwalità u għal tkabbir ta’ ekonomija
li llum hi mibnija l-aktar fuq is-servizzi,
speċjalment it-turiżmu. Iżda llum hu mhedded
mhux biss mit-tibdil dinji fil-klima, iżda anki millqirda bla rażan tal-ambjent naturali u mibni.
Għalhekk, il-PN fil-Parlament Ewropew jimpenja
ruħu li jara li jiġu użati fondi tal-UE biex ikollna
ħaddiema mħarrġa professjonali bil-ħiliet

FLIMKIEN SABIEX... IGAWDI
KULĦADD
Id-dinjità tal-persuna tiġi l-ewwel.
L-opportunitajiet edukattivi u kulturali
għandhom jaslu għand kulħadd. L-ekonomija
għandha tikber permezz ta’ suq soċjali. Il-ġid li
jinħoloq għandu jitqassam b’mod ġust.
Għalhekk, il-PN fil-Parlament Ewropew
jimpenja ruħu li jaħdem b’risq id-drittijiet ċivili,
ekonomiċi u kulturali ta’ kulħadd. Se jaħdmu
b’mod speċjali f’gieħ l-anzjani, iż-żgħażagħ,
kulmin hu f’xifer il-faqar, u kontra l-isfruttament
tal-ħaddiema, huma min huma. Jassiguraw li
jiġi sfruttat kull programm, pjan, azzjoni, fond,
netwerk Ewropew li hemm.

u l-kompetenza meħtieġa għat-tmexxija u
t-twettiq ta’ politika proattiva favur l-ambjent –
mill-immaniġġjar tal-iskart sat-titjib fil-kwalità
tal-arja u tal-ilma baħar, u mhux l-anqas
il-ħidma sabiex Malta tkun tista’ tibbenefika
mill-fondi għal proġetti ta’ skala kbira li jkollhom
impatt importanti fuq l-ambjent.

“

PAJJIŻNA GĦANDNA
NITTRATTAWH BĦALA
DARNA. IL-PAJJIŻ
GĦANDU JIMPURTAH
MINN KULĦADD.
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FLIMKIEN SABIEX... INFASSLU
L-EWROPA LI JRIDU Ż-ŻGĦAŻAGĦ
Il-Partit Nazzjonalista dejjem saħaq li l-Unjoni
Ewropea hi l-qafas li fih Malta tista’ kemm
tħares l-interess nazzjonali bl-aħjar mod kif
ukoll tagħti sehemha f’isem il-ġid komuni talEwropej u l-komunità internazzjonali. Illum
l-UE qed tiffaċċja sfidi kbar. Fi ħdanha hemm
sfidi ekonomiċi li magħhom hemm marbutin
ukoll sfidi ġejjin mill-politika populista tal-firda.
Madwar l-UE qed ifeġġ l-inkwiet u l-ġlied
f’xi pajjiżi ġirien, u l-isfida tal-immigrazzjoni
irregolari għadha ma nstabitx soluzzjoni ġusta
għaliha. Jekk ma jkunux indirizzati sew dawn
l-isfidi, inkunu qed nissugraw li l-Ewropa tażżgħażagħ tmur lura minflok timxi ’l quddiem.
Għalhekk, il-PN fil-Parlament Ewropew jimpenja
ruħu li jagħti sehmu biex dawn l-isfidi jkunu
affrontati b’mod dirett u effikaċi. Jaħdem għal
soluzzjoni ġusta u proporzjonali għall-isfida talimmigrazzjoni irregolari. Jagħti sehmu, inkluż
f’organi Ewromediterranji, biex l-UE żżomm
aġġornata l-politika tagħha fil-Mediterran u
fl-Afrika.
Fuq kollox, jibqa’ jaħdem b’saħħtu kollha f’gieħ
is-saltna tad-dritt, tal-libertà u tal-ugwaljanza
bejn l-aħwa Ewropej.

“
pn.org.mt

L-EKONOMIJA
GĦANDHA TIKBER
PERMEZZ TA’ SUQ
SOĊJALI. IL-ĠID LI
JINĦOLOQ GĦANDU
JITQASSAM B’MOD
ĠUST.

11

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA

SOĊJETÀ LI
JIMPURTAHA
Aħna rridu li int u wliedek tgawdu kwalità tajba ta’ ħajja
f’soċjetà li jimpurtaha – A society that cares. Il-Maltin u
l-Għawdxin magħrufin għall-qalb ġeneruża tagħna ma’ min
hu fil-bżonn. Dan jgħin biex inkunu soċjetà magħquda fejn
ilkoll inħossu l-bżonn li ngawdu l-ħajja ndaqs.

Nemmnu li f’pajjiżna għandna qafas ta’ appoġġ
soċjali pjuttost b’saħħtu u mifrux fl-oqsma tassaħħa, benefiċċji soċjali, pensjonijiet, servizzi
ta’ ħaddiema psiko-soċjali f’diversi oqsma talfamilja, tfal, anzjani, persuni bi bżonnijiet soċjali
u ta’ saħħa mentali u servizzi oħra. Iżda fadal
ħafna xi jsir u hemm setturi fis-soċjetà li qed
jaqgħu lura.
Sfortunatament, il-politika li miexi biha l-Gvern
Laburista mhix qed tassigura li l-ġid li qed
jinħoloq jinqasam b’ġustizzja. Dan qed iwassal
biex jikbru l-inugwaljanzi u l-faqar.
Il-PN isostni li ħadd m’għandu qatt jieqaf
jissielet kontra l-fenomenu tal-faqar fis-soċjetà.
Minn hawn jibda jitkejjel il-ġid komuni, il-ġid
ta’ kulħadd. Il-fenomenu tal-faqar hu wieħed
kumpless. Insibu faqar, f’ċerti każi kbir u
skandaluż, f’pajjiżi sinjuruni. Insibu wkoll faqar
f’pajjiż anke meta l-istatistika turi li l-ekonomija
qed tikber u l-impiegi jiżdiedu, kif qed jiġri
f’Malta. Iż-żewġ każi huma eżempju ta’ kuxjenza
soċjali dgħajfa u ta’ mudell soċjo-ekonomiku
żbaljat.

“

IL-PN JSOSTNI LI
ĦADD M’GĦANDU
QATT JIEQAF
JISSIELET KONTRA
L-FENOMENU
TAL-FAQAR
FIS-SOĊJETÀ.
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Mal-faqar tal-Maltin issa qed jiżdied il-faqar u
l-isfruttament tal-ħaddiema barranin li qed
jinġiebu fostna biex isostnu l-ekonomija. Din
hi problema li tinħtieġ ippjanar u tmexxija
serja biex nevitaw li tisplodi b’konsegwenzi sew
għas-sinjur kif ukoll għall-fqir. Il-ġustizzja soċjali
tesiġi li l-ħaddiema għandhom ikollhom l-istess

MANIFEST ELETTORALI 2019

IL-MEMBRI PARLAMENTARI
EWROPEJ LI SE JIĠU ELETTI F’ISEM
IL-PN FOST L-OĦRAJN SE JAĦDMU
F’MALTA U FL-EWROPA BIEX:

01

drittijiet, standards u l-istess ħlas għall-istess
xogħol li jkunu qed jagħmlu.

Id-dritt tal-ħajja ta’ kull persuna millkonċepiment sal-mewt, jibqa’ jigi rispettat
u protett mingħajr xkiel.

02

Jiġu eliminati l-inġustizzji u l-anomaliji
fil-pensjonijiet biex kulħadd ikollu
pensjoni adegwata.

03

Jipprovdu opportunitajiet iktar
trasparenti u effettivi li jgħinu
l-konsumatur jagħmel ilmenti kontra
monopolji tal-Istat u kontra prattiċi li jżidu
l-prezzijiet b’mod inġust.

04

Jissieltu kontra kull tip ta’ inġustizzja
u faqar li qed jolqot familji, anzjani,
ħaddiema u żgħażagħ.

05

Iwaqqfu l-waqgħa ’l isfel fil-kejl
internazzjonali fl-ugwaljanza tal-mara,
biex il-mara ssib postha f’kull livell tassoċjetà.

pn.org.mt
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XOGĦOL AĦJAR,
PAGI DIĊENTI U
EDUKAZZJONI TA’ KWALITÀ
Il-mudell ekonomiku li qed jadotta dan il-Gvern jeħtieġ
importazzjoni taċ-cheap labour minbarra xtutna. Dan qed
jitfa’ lil ħaddiema tagħna f’morsa doppja fejn minn naħa
għandhom għafsa ’l isfel fuq il-pagi baxxi u min-naħa l-oħra
qed jaffaċċjaw għoli tal-ħajja dejjem jikber. Il-ħaddiema llum
iridu jikkompetu mal-pagi baxxi flok jiksbu pagi aħjar. Diversi
saffi tas-soċjetà mhux qed jirnexxilhom ilaħħqu mal-ħajja
biex jaqdu l-bżonnijiet tal-familja, anke dawk bażiċi.

Barra minn hekk, id-dinja tax-xogħol qed
taffaċċja r-rivoluzzjoni tat-teknoloġija
elettronika u diġitali li qed iġġib magħha sfidi
u opportunitajiet li bħalhom il-bniedem qatt
ma ra fl-istorja tiegħu. L-intelliġenza artifiċjali,

Il-Membri Parlamentari Ewropej li se jiġu eletti
f’isem il-PN se jaħdmu f’Malta u fl-Ewropa biex:

01

ir-robots, l-internet of things, it-3D printing u

tagħna.

jkunux mibnija fuq iċ-cheap labour.

02

tagħna jiġu edukati u mħarrġa f’sistema
edukattiva tal-livell u l-kwalità meħtieġa f’dinja

03

mingħajr kwalifiċi u li nkunu minn ta’ quddiem
li niffokaw fuq dinja tax-xogħol futura.

Jaħdmu għal aktar kundizzjonijiet tajbin
fil-postijiet tax-xogħol, inkluż l-ambjent
benefiċċji soċjali bħal-leave għall-ġenituri.

fl-edukazzjoni, fl-innovazzjoni, fir-riċerka u flż-żgħażagħ li qed jitilqu mill-iskola kmieni u

Bilanċ bejn Xogħol u Ħajja (Directive on

u s-saħħa tal-ħaddiema u l-aċċess għall-

ġdida ta’ xogħol. Dan jinħtieġ investiment
iżvilupp. L-isfida hi li nnaqqsu kemm nifilħu

Jesiġu li titwettaq id-Direttiva dwar ilWork-life Balance) għal ġenituri u carers.

Ma rridux inħallu aktar żmien jgħaddi mingħajr
ma nassiguraw li ż-żgħażagħ u l-ħaddiema

pajjiżna u jaħdmu biex iġibu oqsma
ekonomiċi ġodda u ta’ valur miżjud li ma

d-diġitilizzazzjoni diġà qegħdin magħna u diġà
qed ikollhom impatt fuq ix-xogħol u l-ħajja

Iservu ta’ ambaxxaturi ekonomiċi ta’

04

Jistinkaw biex jeliminaw l-ostakli
preżenti li qed iżommu ħafna negozji
Maltin u Għawdxin milli jisfruttaw
l-opportunitajiet ta’ bejgħ online.

05

Tiġi indirizzata l-kompetizzjoni inġusta
li qed jiffaċċjaw operaturi Maltin u
Għawdxin minn operaturi barranin li
jaħdmu f’Malta mingħajr ma jkunu
konformi mal-liġijiet u r-regoli lokali.

06

Ikun hemm promozzjoni tal-prodott
agrikolu Malti kompatibbli mar-regoli talUE bl-appoġġ tal-Gvern.

07

Iċ-ċittadini tagħna, speċjalment dawk
żgħażagħ, jibbenefikaw aktar millprogramm Erasmus li issa qed jespandi
biex ikopri lil hinn mill-università – sa milliskola primarja għal dik sekondarja u għal
apprendistati u esperjenzi ta’ xogħol.

08

Jiżdiedu l-fondi, il-programmi u

09

Jiġu indirizzati l-iskills gap fis-setturi tas-

l-opportunitajiet għar-riċerka.

servizzi, gaming u blockchain billi tinkiseb
għajnuna Ewropea għal taħriġ speċjalizzat
direttament fl-industrija.
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IS-SAĦĦA
GĦAL KULĦADD
Is-saħħa hi kollox. Mingħajrha ma jiswa xejn, lanqas jekk
ikollna l-ġid kollu tad-dinja. Matul is-snin bnejna servizzi
nazzjonali tas-saħħa tajbin iżda baqgħalna ħafna x’naqdfu
biex jinqatgħu l-listi ta’ stennija għall-kura, biex l-Għawdxin
jinqdew kif jixtiequ mill-isptar f’Għawdex u biex jonqos
l-istress minn fuq il-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Fl-istess waqt, iċ-ċittadini Maltin u Għawdxin
għadhom qed jaffaċċjaw mard u mwiet kawża
tal-kanċer, dijabete u mard tal-qalb. Ħafna millkawżi għal dan il-mard insibu l-għeruq tiegħu filmod kif ngħixu, fl-ambjent li aħna mdawrin bih,
fil-korrimenti fuq ix-xogħol u fit-toroq tagħna, u
fl-istili ta’ ħajja li nsegwu – obeżità, alkoħoliżmu,
vizzji ta’ droga u sigaretti.
Id-deċiżjonijiet dwar is-saħħa huma l-ewwel u
qabel kollox responsabbiltà ta’ pajjiżna u l-Gvern
tiegħu. Iżda l-UE għandha kull interess tgħin
biex jitjiebu l-istandards ta’ saħħa f’kull belt u
raħal tal-pajjiżi membri.
Irridu naħdmu u nirsistu biex is-servizzi ta’ saħħa
fiżika u mentali, inkluż dawk ta’ promozzjoni
u prevenzjoni, ikunu l-aqwa possibbli u jkunu
aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha b’mod aktar
effettiv.

“

L-UE GĦANDHA
KULL INTERESS
TGĦIN BIEX JITJIEBU
L-ISTANDARDS TA’
SAĦĦA F’KULL BELT
U RAĦAL TAL-PAJJIŻI
MEMBRI.
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IL-MEMBRI PARLAMENTARI
EWROPEJ LI SE JIĠU ELETTI F’ISEM
IL-PN SE JAĦDMU F’MALTA U
FL-EWROPA BIEX:

01

Il-pazjenti madwar l-UE jkollhom aċċess
għal kura affordabbli, ta’ kwalità u

03

f’qasir żmien, mingħajr diskriminazzjoni,

l-iscreening tal-kanċer imħejji fl-2003

jħallsu. Trattament mediku għandu jkun

biex possibbilment jinkludu forom oħra

disponibbli f’kull parti tal-UE.
Ikun hemm skambju ta’ informazzjoni
bejn l-istati membri biex jindirizzaw
sfidi fil-qasam tas-saħħa li jinkludu l-użu
ta’ reġistri tal-kanċer u tad-dijabete, kif
ukoll skambji ta’ prattiċi tajbin fil-qasam
tas-saħħa mentali. Dan jippermetti li
jittieħdu deċiżjonijiet konkreti f’termini ta’
prevenzjoni, riċerka u kura.

pn.org.mt

saħħa fosthom ir-rakkomandazzjonijiet
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar

irrispettivament mill-abilità tagħhom li

02

Ikunu aġġornati policies fil-qasam tas-

tal-kanċer u biex jirrifletti għarfien ġdid
fil-qasam tas-saħħa.

04

Isir investiment akbar fil-qasam tarriċerka fuq il-kanċer b’mod speċjali dak li
jolqot lit-tfal u li dan il-qasam jitqies bħala
prijorità.
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“

IRRIDU NAĦDMU U
NIRSISTU BIEX
IS-SERVIZZI TA’ SAĦĦA
FIŻIKA U MENTALI,
INKLUŻ DAWK TA’
PROMOZZJONI U
PREVENZJONI, IKUNU
L-AQWA POSSIBBLI U
JKUNU AĊĊESSIBBLI
GĦAĊ-ĊITTADINI
KOLLHA.

05

Isir investiment akbar fl-ehealth u jitjieb
l-aċċess għal servizzi diġitali sikuri u talogħla kwalità fil-qasam tas-saħħa u li
jippermettu kura aktar innovattiva.

06

Jimbuttaw inizjattivi li jikkumbattu
l-frodi alimentari (food fraud) u li jsaħħu
s-sigurtà tal-ikel li nikkunsmaw.

07

L-iskema tat-tqassim tal-frott u ħaxix
fl-iskejjel tkun implimentata fil-ħin u jkun
assigurat li skont l-istess linji gwida taliskema dawn ikunu friski u tal-istaġun.
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AMBJENT SAN GĦAL
KWALITÀ TA’ ĦAJJA AĦJAR
Il-bniedem għandu bżonn il-kuntatt man-natura, l-arja u
l-ilma. Ambjent san huwa kondizzjoni essenzjali għal ħajja ta’
kwalità u għal tkabbir ta’ ekonomija li llum hi mibnija l-aktar
fuq is-servizzi, speċjalment it-turiżmu.

Sfida ewlenija hija dik tat-tibdil fil-klima. Mirrekords tal-aħħar 19-il sena 18 kienu fost l-aktar
snin sħan. Dan it-tibdil fit-temperatura se jkollu
impatt bla preċedent fuq l-eko-sistema, inkluż
it-temp, l-ispeċi diversi, il-livell tal-baħar, issigurtà tal-ikel u s-saħħa. Hu d-dmir tagħna li
nipproteġu l-unika dinja li għandna. Fl-istess ħin
irridu nżommu quddiem għajnejna l-interessi
strateġiċi u naħdmu flimkien biex pass pass
nersqu lejn ekonomija nadifa u sostenibbli.
Il-leġiżlatura li ġejja tal-Parlament Ewropew trid
tintuża biex inħaddmu l-għodda Ewropea u
nkomplu nimmodernizzaw lil Malta permezz talfondi Ewropej, kemm dawk amministrati millGvern kif ukoll dawk direttament disponibbli
għall-imprendituri jew organizzazzjonijiet mhux
governattivi. Jeħtieġ sforz kollettiv biex ma
nibqgħux fost l-aħħar fl-Ewropa fit-tniġġis talarja maħmuġa u fir-riċiklaġġ tal-iskart.

MALTA GOES RURAL - WIEĦED MILL-ĦAFNA PROĠETTI
LI SARU TAĦT GVERN NAZZJONALISTA B'FONDI EWROPEJ.

pn.org.mt

TISBIĦ U RESTAWR TAL-FOSS TAL-IMDINA LI SAR B’FONDI EWROPEJ LI ĠABU GVERNIJIET NAZZJONALISTI

“

IL-LEĠIŻLATURA
LI ĠEJJA
TAL-PARLAMENT
EWROPEW TRID
TINTUŻA BIEX
INĦADDMU
L-GĦODDA
EWROPEA
U NKOMPLU
NIMMODERNIZZAW
LIL MALTA
PERMEZZ
TAL-FONDI
EWROPEJ
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IL-MEMBRI PARLAMENTARI
EWROPEJ LI SE JIĠU ELETTI F’ISEM
IL-PN SE JAĦDMU F’MALTA U
FL-EWROPA BIEX:

01

Jaraw li pajjiżna ma jibqax jaqa’ lura millivelli ambjentali maqbula mill-Unjoni
Ewropea biex kulħadd ikun jista’ jgħix
kwalità ta’ ħajja aħjar.

02

05

Ikunu proattivi favur politika u programmi

06

Jaħdmu biex ikun hemm inċentivi

u alternattivi għall-uċuħ tagħhom,

u tissaħħaħ il-politika tal-immaniġġjar

flok pestiċidi, insettiċidi u fungiċidi

b’inċentivi b’saħħithom għall-

tradizzjonali biex b’hekk jitnaqqas

eliminazzjoni ta’ plastik li jintuża darba

l-ammont ta’ kimiċi li jagħmlu ħsara lill-

(single use plastic).

klima tagħna mill-arja.

Isir l-aħjar użu mill-programmi
tal-Unjoni Ewropea, inkluż programmi

07

għandha bżonn Malta fis-snin li ġejjin,
inkluż għal sistemi ta’ trasport alternattivi
fosthom sistemi ta’ trasport tal-massa.
Ikollna Ewropa carbon neutral sas-sena

Jagħtu l-appoġġ tagħhom biex jiżdiedu
l-programmi u l-inizjattivi għal iktar
tħawwil ta’ siġar.

ġodda bħal InvestEU għal proġetti li

04

u għajnuniet lill-bdiewa biex ikun
vijabbli għalihom li jużaw mezzi organiċi

Tingħata attenzjoni speċjali biex titjieb
tal-iskart u ta’ riċiklaġġ, speċjalment

03

li jħarsu l-annimali.

08

Jassigura li l-Gvern Malti li jkun hemm
allokazzjoni perċentwali mill-fondi
Ewropej stabbilita direttament għal
Għawdex għal dan il-għan, filwaqt li

2045 bl-iskop li nillimitaw is-sħana tad-

jibqgħu jinsistu li Għawdex jiġi kkunsidrat

dinja għal 2 ċentigradi Ċelsju.

mill-Gvern bħala Gżira Reġjun.

PROĠETTI TA’ TISBIĦ FIL-LOKALITAJIET LI SARU B’FONDI EWROPEJ LI ĠABU GVERNIJIET NAZZJONALISTI

pn.org.mt
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AMBJENT SABIĦ FIL-LOKALITAJIET FIĊ-ĊENTRU TAL-POLITIKA TAL-PARTIT NAZZJONALISTA

TOROQ ĠODDA F’GĦAWDEX LI SARU B’FONDI EWROPEJ LI ĠABU GVERNIJIET NAZZJONALISTI

TOROQ ĠODDA F’MALTA LI SARU B’FONDI EWROPEJ LI ĠABU GVERNIJIET NAZZJONALISTI
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SIGURTÀ NAZZJONALI
U IMMIGRAZZJONI
Fis-sitwazzjoni attwali ta’ pajjiżna, l-influss qawwi ta’ barranin
saret waħda mill-kwistjonijiet li l-aktar qed tħasseb lill-poplu
Malti u Għawdxi. U bir-raġun għax pajjiżna hu pajjiż b’medda
ta’ art żgħira ħafna u diġà bl-ogħla densità ta’ popolazzjoni
fl-Ewropa. In-nuqqas ta’ pjan fit-tul tal-Gvern dwar it-tkabbir
tal-popolazzjoni bla rażan diġà qed ikollu impatt qawwi fuq
l-ambjent, l-infrastruttura, it-traffiku, il-kirjiet għoljin, il-pagi
baxxi, l-edukazzjoni u s-saħħa fost l-oħrajn.

Irridu nkunu ċari mill-ewwel li aħna nibqgħu

Imbagħad hemm l-immigrazzjoni irregolari.

impenjati favur id-drittijiet fundamentali tal-

Din l-immigrazzjoni trid tiġi indirizzata fuq livell

bniedem, speċjalment il-protezzjoni tal-ħajja u

Ewropew. Il-PN jesiġi li naħdmu flimkien, sew

d-dinjità tal-persuna, hi min hi dik il-persuna.

fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew,
biex nassiguraw kontroll u immaniġġjar ta’

Il-PN hu favur immigrazzjoni bil-għaqal li tkun

din l-immigrazzjoni. Kontroll aħjar tal-fruntieri

għall-ġid tal-pajjiż. Bħal pereżempju dik ta’

esterni hu prerekwiżit għal-libertà tal-moviment

ħaddiema, inkluż minn professjonijiet diversi

fl-Unjoni Ewropea.

skont il-ħtieġa tagħna, u ta’ persuni tal-ogħla
kwalitajiet, bħal investituri serji, riċerkaturi u
artisti, li fl-iskambji mal-Maltin u l-Għawdxin
jgħaddu l-ħiliet tagħhom lill-poplu tagħna
(skills transfer).
Il-fatti juru li l-immigrazzjoni ta’ eluf kull sena
f’pajjiżna hija l-ewwel u qabel kollox istigata
mill-politika ekonomika li qed isegwi l-Gvern
Soċjalista u din it-tip ta’ immigrazzjoni tista’
titrażżan biss b’bidla fid-direzzjoni tal-politika
tal-Gvern qabel ma jkun tard wisq.

pn.org.mt
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IL-MEMBRI PARLAMENTARI
EWROPEJ LI SE JIĠU ELETTI F’ISEM
IL-PN SE JAĦDMU F’MALTA U
FL-EWROPA BIEX:

01

Jiżguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni
tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu jsir

04

billi jiġu implimentati minnufih il-miżuri

u Għawdex, solidarjetà li għandha wkoll

tal-Fruntieri u tal-Kosta, b’mod speċjali

tieħu l-forma ta’ rilokazzjoni obbligatorja

l-obbligazzjoni li jiżdiedu 10,000 gwardji

tal-immigranti minn pajjiżna lejn Stati

tal-fruntiera biex insaħħu l-protezzjoni tal-

02

Inkunu ġusti ma’ dawk li jixirqilhom
protezzjoni, sodi ma’ dawk li mhumiex
eliġibbli jew li qed jippruvaw jiksru
r-regoli u ħorox ma’ dawk li qed jinqdew
minn nies li huma vulnerabbli. Kull min
mhuwiex eliġibbli għall-protezzjoni
għandu jintbagħat lura mingħajr
dewmien.

03

Jiżguraw li l-persuni li m’humiex
eliġibbli għal protezzjoni jintbagħtu lura
fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom minnufih
f’koperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea talFruntieri u tal-Kosta. L-Unjoni Ewropea
għandha tinnegozja aktar qbil ta’
riammissjoni sabiex dawn ir-ritorn ikunu
jistgħu jseħħu.

solidarjetà tanġibbli bejn l-Istati Membri
mal-pajjiżi fil-fruntieri esterni bħal Malta

tar-rapport dwar il-Gwardja Ewropea

fruntieri esterni Ewropej.

Se jaħdmu wkoll biex ikun hemm

Membri oħra tal-Unjoni Ewropea.

05

Jinsistu li l-UE, bi ftehim mal-pajjiżi
konċernati, tiftaħ ċentri ta’ akkoljenza
fil-pajjiżi viċin barra l-Unjoni Ewropea,
operati flimkien ma’ organi internazzjonali
bħal UNHCR li jipproċessaw
applikazzjonijiet għal ażil. Din u miżuri
oħra għandhom iwasslu biex l-immigranti
ma jibqgħux jirriskjaw ħajjithom fuq
il-baħar.
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“
06

IMPENJATI FAVUR
ID-DRITTIJIET
FUNDAMENTALI
TAL-BNIEDEM,
SPEĊJALMENT
IL-PROTEZZJONI
TAL-ĦAJJA U D-DINJITÀ
TAL-PERSUNA.

Inħarsu ’l quddiem lejn soluzzjonijiet
aktar fit-tul. B’mod speċjali se naħdmu

07

Nimbuttaw il-Gvern jintroduċi pjan
serju u ffinanzjat anke b’fondi tal-UE biex

biex jiġu allokati aktar fondi għall-

jiffaċilita l-integrazzjoni ta’ ħaddiema

proġetti mmirati fil-pajjiżi minn fejn jiġu

barranin li jiġu Malta għal perjodi twal

l-immigranti, l-hekk imsejjaħ Marshall

ta’ żmien b’sistemi ta’ taħriġ li jwasslu

Plan għall-Afrika. Dan biex jiżdiedu

biex dawn il-ħaddiema jkollhom

l-opportunitajiet ekonomiċi f’dawn

għarfien bażiku tal-lingwa, il-kultura, it-

il-pajjiżi ħalli jkun hemm inqas nies li

tradizzjonijiet u l-użanzi Maltin.

jiddeċiedu li jagħmlu l-vjaġġ perikoluż lejn
l-Ewropa.

pn.org.mt
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DEMOKRAZIJA,
GOVERNANZA TAJBA
U DRITTIJIET TAL-BNIEDEM
Huwa biss qafas demokratiku b’saħħtu, is-saltna tad-dritt u
l-governanza tajba li jiggarantixxu t-tgawdija tad-drittijiet u
l-libertajiet fundamentali ta’ kull ċittadin.

Sfortunatament fl-aħħar snin numru ta’
rapporti minn istituzzjonijiet internazzjonali
serji sabu li pajjiżna għandu nuqqasijiet gravi
f’dan ir-rigward. Ir-rapport GRECO u r-rapport
tal-Kummissjoni Venezja huma biss tnejn minn
serje ta’ rapporti li wrew nuqqasijiet serji ta’ kif
imexxi pajjiżna l-Gvern tal-ġurnata.
Dan mhux biss qed jagħti reputazzjoni ħażina
lil pajjiżna, liema reputazzjoni bnejna fuqha
ekonomija b’saħħitha, iżda wkoll qed joħloq
inġustizzji kbar f’pajjiżna. Aktar ma jmur aktar
qed jidher ċar li l-poplu Malti jeħtieġ min
jiddefendih kontra Gvern li la jimpurtah minn
pajjiżna u lanqas mill-poplu tiegħu.

“

AKTAR MA JMUR
AKTAR QED JIDHER
ĊAR LI L-POPLU
MALTI JEĦTIEĠ
MIN JIDDEFENDIH
KONTRA GVERN LI MA
JIMPURTAHX MINN
PAJJIŻNA U LANQAS
MILL-POPLU TIEGĦU
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IL-MEMBRI PARLAMENTARI
EWROPEJ LI SE JIĠU ELETTI F’ISEM
IL-PN SE JAĦDMU F’MALTA U
FL-EWROPA BIEX:

01

Tissaħħaħ id-demokrazija f’Malta b’rispett
sħiħ fil-prattika għas-saltna tad-dritt,

04

minn kull politiku u minn kull min hu fdat
b’xi tmexxija pubblika.

02

05

li jsikket il-midja billi joħloq pressjoni u

fiduċja, sisien essenzjali għall-progress

Id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali

deterrent kontra ġurnaliżmu investigattiv.

06

komunikazzjoni u għas-soċjetà ċivili
kollha.

Isaħħu l-ġlieda kontra l-fake news
b’inċentivi għal ġurnaliżmu ta’ kwalità u
assistenza għal fact checking.

jkunu garantiti b’mod effettiv għal
kwalunkwe persuna, mezz ta’

li jirregolaw l-abbuż kontra ġurnalisti
barranin (SLAPP). Dan l-abbuż hu maħsub

tal-oqsma ewlenin tal-ekonomija tagħna li

03

Jesiġu li l-UE tgħaddi liġijiet meħtieġa
u kumpaniji tal-midja b’kawżi fi qrati

Pajjiżna jikseb mill-ġdid fama tajba u

jkattru l-ġid u x-xogħol.

Ewropa kollha, speċjalment fejn tidħol
il-protezzjoni tal-ġurnaliżmu investigattiv.

b’istituzzjonijiet indipendenti u imparzjali
li jassiguraw kontabilità u trasparenza

Jappoġġjaw il-libertà tal-midja fl-

07

Jinsistu li jitwaqqaf organu fuq livell
Ewropew li jaġixxi bħala ‘financial
intelligence’ biex jinvestiga każijiet ta’ ħasil
ta’ flus u użu ħażin ta’ fondi Ewropej.

epp
european people’s party

