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Introduzzjoni
L-imxija tal-COVID-19, u r-reazzjoni li din holqot fil-kommunita’ mondjali, ġabet magħha
diskussjoni essenzjali fuq l-ekonomija politika tal-ordni globali. Kritika’ qawwija fuq
l-istatus quo ta’ ekonomija neoliberali li fl-essenza tagħha tmur kontra s-sosstenibilita’
ambjentali, u għaldaqstant teqred il-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs. Tmur kontra kull
sens ta’ meritokrazija.
Meta aħna bħala tim bdejna niddiskutu kif nistgħu nipproponu pakkett proposti li
b’permezz tagħhom mhux biss nissuperaw l-isfidi li iġibu magħhom kriżi sanitarja’ u
t-turbulenzi ekonomiċi, imma fl-istess ħin nitħaddu politika’ ta’ build back better (nibnu
lura għall-aħjar), lkoll qbilna fil-valuri tal-ambjentaliżmu u l-ġustizzja soċjali. Dawn
il-prinċipji komuni dawlu kull proposta f’din ir-reżoluzzjoni. Reżoluzzjoni li tesplora kemm
il-problemi t’issa u l-isfidi ta’ għada, u li tissuġerixxi għadd ta’ alternattivi mill-lenti
tan-negozzju, l-ħarsien soċjali, u l-infrastruttura.
Ir-rieda tagħna hija li naraw li l-pajjiż mhux biss jirkupra mill-effetti tal-kriżi li għadejjin
minnha issa, imma juża dan il-mument biex joħloq ekonomija li taħdem aħjar għal kull
bniedem li twieled f’dan il-pajjiż jew li iddeċċida li jagħmel darhu f’dawn il-ġżejjer b’poplu
ta’ rieda tajba.
Fuq il-kriżi klimatika.
Il-miri tagħna lejn stat ta’ Climate Neutrality għandhom imorru il’hinn mil-proposti
Ewropej li tipproponi newtralita’ sal- 2050. Aħna nipproponu biex nilħqu dan l-istat
sas-sena 2035. Il-proposti fi ħdan ir-reżolzzjoni lkoll jikkontribwixxu għall-din il-mira
prinċipali.
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Proposti
1. In-Negozju
Is-settur tan-negozzju huwa l-iktar settur direttament affetwat mill-effetti eċonomiċi
tal-pandemija. Aħna nemmnu li mhux biss għandha nara li nisalvagwardjaw l-impjiegi u
naraw li l-ekonomija ma tiħolx f’riċessjoni qawwija, imma nippropunu wkoll li nibdnu lura
għall-aħjar. Dan iġifieri li naraw iktar tifrix tal-ġid u iktar responsabilita’ ambjentali.
L-SMEs huma l-pedament tal-mutur ekonomiku, u għalhekk aħna iddeċidejna li
nenfasizzaw fuqhom. Waqt li hija essenzjali li noqgħodu attenti lejn saħħitna, hija
importanti wkoll li nagħtu attenzjoni lejn in-nies kollha impjegati b'paga baxxa,
speċjalment dawk li jirċievu paga minima. Dan għaliex dawn in-nies huwa l-ħaddiema
l-aktar probabbli li jitilfu xogħolhom.
1.1 Miżuri Ġenerali.
1.1.1 Il-provvista ta’ maskri sostenibbli, prodotti manifatturati lokalment u mqasma
lin-negozji lokali mill-gvern. Meta wieħed iqis il-Pandemija reċenti, il-gvern għandu joffri
maskri lill-organizzazzjonijiet sabiex jkompli jnaqqas il-firxa tal-virus.
a. Prijorità għandha tingħata lill-istituzzjonijiet tal-Gvern, segwit mis-settur
privat.
b. Il-maskri għandhom jinxtraw lokalment permezz ta’ offerta fejn jistgħu
japplikaw diversi individwi u negozji biex jilħqu l-kwota speċifikata.
Inċentivi għandhom jingħataw fuq il-kriterji ta’ sostenibbiltà, ir-riċiklabiltà,
bl-użu ta’ materjali moħlija, u fabrikazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropeja.
Apparti dan, il-maskri għandhom ikunu ta’ ċertu standard li x-xjenza
uriet huma effettivi fil-prevenzjoni tat-tixrid tal-virus. Dawn
l-istandards, fil-każ tal-Ewropa, huma EN 14683 (maskra kirurġika) u
EN 149:2001 (maskra respiratorja).
1.1.2 Inċentivi għall-konsumatur biex in-negozji lokali jibqgħu għaddejjin. Dan billi
l-manifatturi lokali għandhom ikunu appoġġati fis-sostenn tal-ekonomija permezz
tal-possibbiltà għal sussidji governattivi, tnaqqis fit-taxxa u tnaqqis fil-VAT għal oġġetti
manifatturati lokalment.
1.1.3 Biex inkunu nistu inqajmu l-industrjia, nibnu relazzjonijiet bilaterali, u ngħamlu l-ġid
lillin minn xtutna, il-gvern immissu jagħmel sejħa għall-fabrikkazzjoni ta’ prodotti lokali
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taħt id-ditta Made In Malta li jiġu esportati lejn pajjiżi fil-bżonn mill-Ministeru tal-Affarijiet
Barranin u Ewropej.

1.2 Is-Settur tad-Divertiment
1.2.1 Reduzzjoni tal-VAT b’50% f’kull negozzju tad-divertiment.
1.2.2 Għajnuna lill-lukani u stabilimenti oħrajn tal-akkomodazzjoni fejn ħaddiema li
jgħixu ma’ nies vulerabbli jkunu jistu joqodu hemm fi żmien meta l-R factor ikun iktar
minn 1.0. Il-gvern għandu jħallas il-maġġor parti tal-kont b’hiex kullħadd ikun jista
jaffordja jżommu l-familjari tagħom b’saħħithom.
1.2.3 Għajnuna għal kull negozju u stabbiliment li kellu jidħol fi spejjeż ġodda minħabba
r-regoli sanitarji billi jingħataw grantsli jiġu kkalkulati skont il-kobor tal-istabbiliment u
kemm ħallsu taxxa fl-aħħar sentejn ta’ operazzjoni.
1.2.4 Stabilimenti tal-ikel għandhom jingħataw l-għajnuna finanzjarja li joffru s-servizzi
tagħhom ta’ konsenja fuq pjattaformi li diġà jeżistu. Fl-istess ħin, il-Gvern għandu
jippromovi l-użu ta’ dawn il-pjattaformi sabiex ma jinġabrux ħafna nies fir-restoranti.
Il-Gvern għandu wkoll jirriċerka modijiet differenti kif l-istess stabbilimenti jagħmlu
l-konsenjib’modijiet alternattivi u sostenibbli, li jafu jissodisfaw ukoll l-istrateġija
nazzjonali tal-intelliġenza artifiċjali, bħal m’huwa l-użu tad-drones, per eżempju.
1.2.5 Fil-kas li jerġu jinżlu l-każijiet tal-pandemija, l-Awtorita tat-Turiżmu għandu jwettaq
kampanja ta’ riklamar li jenfażizza l-Malta bħala destinazzjoni sigura’, ideali għat-turiżmu
kulturali, u għall-familji.
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2. Il-Ħarsien Soċjali
Kif diġa’ sħaqna, il-fejqan ekonomiku mill-Covid, u safrattant kull fehim tal-ekonomija,
qatt ma tista’ tinsa il-ħarsien soċjali. Dan huwa stat ta’ fatt għal tlett raġunijiet prinċipali;
(1) il-fatt illi investiment fil-kapitali umana inevitabilment turi riżultati pożittivi fl-ekonomija
f’termini ta’ iktar xogħol u flus fil-but għall-infiq, (2) kemm kif l-investiment fil-poplu jikseb
frott ekonomiku fit-tul b’permezz ta’ ħaddiema b’valur ekonomiku ogħla, u primarjament,
(3) minħabba t-twemmin ta’ ekonomija li taħdem għan-nies, u mhux bil-kontra.
2.1 Dħul u Infiq
2.1.1 Il-partit jemmen li numru ta’ miżuri għandhom jittieħdu fil-konfront immedjat
talkonsegwenzi ekonomiċi tal-pandemija.
2.1.1.1 Price ceilings fuq prodotti essenzjali għall-għajxien ta’ kuljum sa’
Diċembru 2020, bil-possibilita’ ta’ reviżjoni f’Awwissu 2021.
2.1.1.2 Rent freeze sa’ Diċembru 2021.
2.1.1.3 Moratorju fuq l-evizzjonijiet ta’ kirijiet sa’ Diċembru 2021.
2.1.2 Nipproponu illi jsir studju indipendenti, u diskussjoni nazzjonali fuq l-idea
tad-Dħul Universali Bażiku, magħruf bħala U.B.I., fil-kuntest Malti. Aħna nemmu illi
l-U.B.I. jista’ jservi kemm bħala mezz ta’ sigurta’ għall-familji fejn ikollhom stream ta’ flus
għall-ħajja ta’ kuljum, u allura stream ta’ inqfiq fin-negozzji, u kemm bħala mod kif
tiddefenixxi mil-ġdid il-kunċett ta’ dħul bażiku għall-għajxien dinjituż bħala dritt
fundamentali. Il-U.B.I. jista jkun mod kif bniedem jista jagħżel liem xogħol veru jagħmlu
kuntent, jkun kapaċi jaħdem inqas siegħat biex jieħu ħsieb tfal u anzjani, jew anke
sabiex jibda avventura edukattiva ġdida.
2.1.3 Bħala partit, aħna nemmnu fid-dinjita’ tal-persuna, għal din ir-raġuni
nemmnu illi irridu inwetqu studju u diskussjoni pubblika fuq kif nistgħu nagħhmlu
tranżizzjoni fejn sistema ta’ inwork benefits ma tkunx kruċjali kif inhi ‘llum biex faxxa ta’
nies ma’ jaqawx taħt il-linja tal-faqar.
2.1.3.1 Għalekk irrid issir riforma tal-politika’ tal-COLA, biex il-paga
tal-ħaddiema veru tirrifletti r-rata ta’ inflazzjoni, u l-għoli tal-hajja.
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2.1.3.2 Jistħoqq li jkun hemm mekaniżżmu li jikkalkula paga minima
nazzjonali ġdida kull sentejn, paga minima li jassigura għajxien dinjituż. (Din
il-proposta tapplika fil-kas fejn il-U.B.I. ta’ punt 1.1 ma’ tiġix implimentata).
2.1.4 Aħna nemmnu li għandna nieħu diversi miżuri biex navviċinaw stat ta’
opportunitajiet ugwali għal kull wild f’dawn il-gżejjer.
2.1.4.1 Kull wild għandu jingħata pamphlet b’link għall-siti elettronici
important, kif ukoll faċilita’ ta’ messaging mal-esperti. Dawn is-siti, bħalflimkiengħalluliedna.gov.mt, għandhom ikunu gwida interattiva kompluta
għall-ġenituri/gwardjani legali fuq kif jieħdu ħsieb lill-uliehom. Dawn jinkludu
informazzjoni u workshops fuq aspetti ta’ saħħa fisika kif ukoll mentali
għall-ġenituri.
2.1.4.2 Għandu jsir studju indipendenti fuq mezzi ta’ kif nistgħu
niminimiżaw levażjoni tat-taxxa. Dawn il-flus huma bżonnjużi għas-soċjeta’.
2.1.4.3 Jistħoqq li jsir riċerka indipendenti u diskussjoni pubblika’ fuq
l-għotija ta’ one time grant ta’, lil kull żagħżuħ/ha bejn 16 u 28 sena għal numru
ta’ affarjiet, fosthom; biex jistudjaw fuq livell postgraduate, jwaqqfu start-up, jew
jinvestu f’bonds tal-gvern.
2.1.4.4 Għandha tingħata opportunita’ ugwali lill-ommijiet u lill-missirijiet
biex jqattghu ħin ma uliedhom, billi il-missirijet jingħatgħu ‘Paternity leave’ li joffri
l-istess tmintgħax (18) - il ġimgħa, erbatax (14) -il ġimgħa minnhom jkunu
mħallsa mingħand min jħaddem u il-bqija ma jkunx mħallas mingħand min
jħaddem.
2.1.4.5 Filwaqt li l-liġi l-ġdida tal-kera, kif ukoll l-introduzzjoni ta’ skemi ta’
akkomodazzjoni affordabbli, hija titjib milqugħ, l-awtorità tad-djar għandha tghin
finanzjarjament lil kerrej skont diversi attributi tal-proprjetà. Barra minn hekk,
akkomodazzjoni soċjali u affordabbli għandha tiġi riformata b'tali mod li l-migranti
r-residenti kollha (aktar milli ċittadini) li jaqilgħu taħt kategorija speċifika jkunu
eliġibbli. Unitajiet ta’ akkomodazzjoni soċjali / bi prezz raġonevoli għandhom ukoll
ikunu mifruxa b'mod aktar indaqs mal-gżira kollha u meta jkun possibbli l-użu
mill-ġdid ta' propjetà vakanti, sabiex tiġi evitata il-formazzjoni ta ghettos u
jitnaqqas l-użu tal-art.
2.2 Edukazzjoni
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2.2.1 Għandu jkun hemm tindif iktar regolari fl-iskejjel, waqt li PPEs għandhom
jinghatgħu b’xejn lill-istudenti u l-edukaturi kollha. Għandu jkun hemm ukoll skema
nazzjonali għal tagħlim online lil studenti li huma vulnerabbli, possibilment minn
għalliema li huma vulnerabbli.
2.2.2 Sakemm l-R factor jibqa l-fuq minn 1.0, l-istudenti tal-iskola sekondarji mill-Form 3
il-fuq, u istituzzjonijiet post-secondary għandhom jibqghu id-dar u jsegwu l-lezzjonijiet
online, sa fejn tkun possibili. Il-lezzjonijiet għandhom ikunu infasslin bħal time table
normali. Kull lezzjoni tibda fil-ħin pjanat biex tonqos id-differenza tal-preżenza fil-klassi u
preżenza fid-dar. Lezzjonijiet għandhom ikunu interattivi b’impenn li jintlaħaq kull
student.
2.2.3 Is-sahha mentali għandha tigi diskussa fl-iskejjel min livell ta’ primarja sa dak
post-sekondarju. Jeħtieġ li jsiru wkoll kampanji nazzjonali fuq dan is-suġġett biex b’hekk
titnaqqas it-taboo ta’ dan il-qasam. Dan speċjalment meta wieħed jikkunsidra kemm
kellha impatt il-COVID-19 fuq is-saħħa mentali taċ-ċittadini

2.3 Saħħa
2.3.1 Nemmnu li l-mediċina preskritta għal kundizzjonijiet kroniċi għandha tkun dejjem
provduta b’xejn.
2.3.2 Nemmnu ukoll li għandu jkun hemm enfasi ikbar fuq is-saħħa mentali b’iktar kliniċi
tal-gvern inferxxin mall-lokalitajiet ta’ Malta u Għawdex, kif ukoll public private
partnership ma` psikologi li jaħdmu fil-privat b’ta’ li mod li s-servizz tagħhom ikun fondat
mill-gvern. B’dan il-mod, jitnaqqas it-taboo ta’ dan il-qasam.
2.3.3 Għandu jkun hemm ukoll iktar kliniċi marbutin mas-saħħa sesswali fejn saħansitra
jiġu offruti kontraċettivi b’xejn.
2.3.4 Manutenzjoni tal-isptar Monte Karmeli.
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3. L-Infrastruttura
Aħna bħala partit nemmnu li programm komprensiv ta’ investiment governattiv
f’infrastruttura sostenibbli mhux biss huwa mill-iktar essenzjali f’kuntest ta’ emerġenza
tal-klima, imma safrattant isservi bħala mezz ta’ stimulus ekonomiku immedjat li huwa
tant neċessarju fi żmien ta’ turbulenza li ġabet magħha il-pandemija. Konfront
mal-emerġenza tal-klima, aħna lkoll bħala maltin missna ningħaqdu f’ħidmitna u
fl-implementazzjoni ta’ ekonomija sotenibbli, b’rata minima ta’ tniġġiż u skema addattata
għall-immaniġjar tal-iskart.
3.1 It-Trasport Personali
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3.1.1 Għandu jkun hemm taxxa tal-karbonju ipproduċut minn kull individwu f’pussess ta’
karozza li taħraq il-fjuwils fossili.
3.1.2 Jistħoqq li jkun hemm għadd ta’ dati massimi fejn wieħed jista’ jixtri karozzi li
jaħarqu l-fjuwils fossili. Aħna nipproponu li s-sena 2025 tkun waħda aċċettabbli għal
dan.
3.1.3 Il-Gvern missu ikun xempju għall-poplu, fejn sas-sena 2021 jbiddel il-flotta
tal-karozzi ta’ entitajiet governattivi għal karozzi elettriċi.
3.1.4 Wara s-sena 2022, karozzi mixtrijin minn kumpaniji privati għall-ħaddiema
tagħhom kif ukoll dawk mixtrijin minn kumpaniji tat-taxis għandhom ikunu elettriċi.
3.1.5 L-installazzjoni ta’ EV chargers f’postijiet pubbliċi, flimkien ma’ sussidju fuq EV
chargers personali jistgħu jservu bħala inċentiva sabiex l-individwu jinvesti f’karozza
tal-elettriku.
3.1.5.1 Dan l-istess sussidju għandu jilħaq massimu ta’ 200 euro lill-individwu
wara x-xirja tal-EV charger.
3.1.6 Il-kunċett ta’ karreġjati tar-roti għandu jiġi kkunsidrat b’mod iktar serju, fejn wieħed
jiġi attirat sabiex juża r-rota iktar bħala mod primarju tat-trasport.

3.2 It-Trasport Pubbliku
3.2.1 L-effiċjenza hija waħda mill-fatturi prinċipali fl-isfond ta' ekonomija robusta.
Il-Partit jemmen li l-fejqan tal-ekonomija għandha titwettaq b'ħsieb konsiderevoli
lejn dan il-fattur, primarjament fil-qasam tat-trasport pubbliku.
3.2.1.1 Ir-reġjun bejn il-Gżira u San Ġiljan huwa post prinċipali ta’
konġestjoni filGżejjer Maltin. Meta wieħed jikkunsidra kemm hemm nies li
jagħmlu dan il-vjaġġ ta’ kuljum għal kwalunkwe raġuni, il-konklużjoni
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loġikali hi li jistħoqq bidla assoluta fl-ippjanar infrastrutturali tar-reġjun
sabiex jaħdem għal dawn l-istess nies.
3.2.1.2 Il-partit jipproponi sabiex ikun hemm għadd ta’ xogħlijiet li finalment
jinċentiva l-individwu sabiex jutilizza l-mezzi tat-trasport pubbliċi, li jkunu
aktar effiċjenti permezz ta’ dawn ix xogħlijiet. Nipproponu li nagħmlu dan
blimplementazzjoni ta karreġġjatura tal-linja estiża u inforzata, kif ukoll
it-taqlib talkarreġġjati f’din l-ordni fejn possibli: i)bankina ii)karreġjata
tar-roti iii)karreġjatura tal-linja iv)karreġjata tal-vetturi personali v)parkeġġ
3.2.2 Bħala sforz ieħor lejn l-effiċjenza tat-trasport pubbliku, il-partit jemmen li
għandu jsir studju fil-qasam ta’ implementazzjoni ta’ BRT (bus rapid transit)
fil-gżejjer Maltin. Din issistema li tagħti prijorita’ l-trasport pubbliku f’puntijiet ta’
konġestjoni hija mezz li tista tiggarantixxi servizz aħjar. BRT bus rapid transit
3.2.3 Għandha tiġi introdotta rotta diretta (TD) miċ-Ċirkewwa għall-ajruport.
3.2.4 L-introduzzjoni gradwali ta’ eżenzjoni min-nollijiet tat-trasport pubbliku, għal
kull rikkieb. In-noll ghal Għawdex għandU jiġi imneħħi ghal kollox biex inkabbru
x-xiri lokali.
3.2.5 Entitajiet bħall-Gozo Channel u s-sistema ta’ ferries li joperaw fil-gżejjer
Maltin għandhom jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Malta Public Transport (MPT),
simili għarrelazzjoni li l-MPT għandha mal-kumpanija Autubus de Leons.
3.2.6 Il-Partit jinsisti li irid ikun hemm investiment konsiderevoli lejn l-iżvilupp ta’
sistema profonda tal-Fast Ferries f’punti diversi madwar il-pajjiż. Ir-rotot proposti
huma: i) bejn Msida u Għawdex ii) bejn Birżebbuġa u Msida, b’diversi waqfiet
matul il-vjaġġ f’Marsaxlokk, Marsaskala, Ix-Xgħajra u Il-Kalkara iii) bejn San Pawl
il-Baħar u Msida, b’diversi waqfiet matul il-vjaġġ f’Pembroke u San Ġiljan.
3.2.6.1 Din is-sistema trid tiġi ikkumplimentata b’investiment f’għadd ta’
termini fillokazzjonijiet tal-waqfien tal-ferries. Nissuġġerixxu li jiġu mibnija
ġiex termini filBelt, wieħed f-marsamxett u ieħor f’Sally port.
3.2.6.2 L-iskeda tal-Fast Ferries għandu jinħadem b’tali mod li tintegra
mal-iskeda tal-linja. Dan sabiex wieħed jista faċilment jattraversa pajjiżna
mingħajr ma jiġi inkonvenjent minn nuqqas ta’ pjanar fit-trasport pubbliku.
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3.2.7 Nenfasizzaw li matul danakollu irid jinżamm livell mill-aqwa t’etika
għall-ħaddiema kollha fit-trasport pubbliku, b’kundizzjonijiet diċenti u rispett
konsistenti mill-impjegaturi rispettivi tagħhom.
3.3 Spazji Publiċi
3.3.1 Il-Partit jippromwovi proġetti ta’ pedestrijanizzazzjoni fl-irħula Maltin. Aħna
nissuġerixxu li proġetti simili ta’dawn u dawk bl-istess ħsieb għandhom jibdew illum
qabel għada.
3.3.1.1 l-eliminizazzjoni olistiku tal-karozzi fil-pjazez tal-irħula għandha titwettaq
b’soluzzjunijiet infrastrutturali li jassigura li ma jinħolqux problemi ta’ konġestjoni
x’imkien ieħor. Dan irid jiġi kkumplementat minn assigurazzjoni li l-proġetti
jirrużultaw f’prodott ta’ kwalita’ kemm fl-istruttura tagħhom kif ukoll fl-effet dovut
tagħhom.
3.3.1.2 Dawn il-proġetti għandhom jaħdmu id f’id mas-sistema tat-trasport
pubbliku, fejn nistgħu ninċentivaw l-użu tagħha bħalma ġie espress f’3.2.1
3.3.2 Konfront mat-telf ta’ spazji pubbliċi f”lokalitajiet ċentrali bħall-Gżira, aħna
nipproponu mhux biss li dan it-telf jiminimizza ruħu, iżda iktar minn hekk li jkun hemm
investiment f’spazji pubbliċi ġodda.
3.3.2.1 Proġett ta’ dan il-kalibru jista jiġi maħdum f’lokazzjonijiet bħal Manoel
Island, fejn l-art jiġi konvertit għal art pubbliku, dan flimkien ma investiment
fit-tansformazzjoni tal-gżejra f’park nazzjonali. F’dan il-każ, investiment
addizjonali jista jmur lejn il-konvertiment tal-Lazaretto għal mużew għall-wirt
storiku Malti.

3.4 Il-Bini
3.4.1 Il-Partit jipproponi li missna nimmodernizzaw il-bini f’malta, kemm dak li qiegħed
jinbena issa kif ukoll dak li inbena fil-passat. Nenfasizzaw li dan l-istess
modenizzazzjoni għandu jservi kemm l-individwu kif ukoll l-ambjent Malti.
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3.4.1.1 Jistħoqq li l-Gvern jibda jaħdem fuq sistema ta’sussidji lejn
il-modernizzazjoni tad-djar u bini preżenti diġa fil-pajjiż. Nipproponu sussidju fuq
i) xogħlijiet ta’ insulazzjoni bħal double glazing fost oħrajn ii) sistemi adekwati ta’
grey water, fejn l-istess ilma jiġi riċiklat fil-bini iii) s istemi tar-reverse osmosis
sabiex innaqsu il-konsum tal-plastik iv) sistemi tar-riċiklaġġ ta’ l-ilma tax-xita.
3.4.2 L-isforz nazzjonali proposta marbuta mal-bini f’pajjiżna għandu jiġi implementat
ukoll fis-settur tal-kostruzzjoni.
3.4.2.1 L-istess proposti tas-sussidji f’3.4.1.1 għandhom jiġu offruti lill-bennejja
sabiex ninċentivaw l-implementazzjoni ta’ dawn l-iżviluppi f’bini ġdid.
3.4.2.2 Nsostnu li l-infurzar ta’ prinċipji bażiċi ta’ sostennibbilta’ għandu jkun
ta’prijorita’ għall-amministrazzjoni, fejn kemm il-metodi użati ikunu adekwati kif
ukoll li il-prodott finali ikun ta’ kwalita’.
3.5 L-Enerġija
3.5.1 Aħna nemmnu li l-enerġija produċut u dak użat fil-gżejjer Maltin għandu jkun
sostenibbli, tant li nipproponu li sas-sena 2030, 50% tal-enerġija użat fil-gżejjer Maltin
ikun sostenibbli.
3.5.2 L-istudji marbutin mal-applikazzjoni ta’ enerġija sostenibbli f’pajjiżna għandhom
jitkomplu minnufih, u fejn possibli jiġu applikati sabiex nilħqu iċ-ċifru propost f’3.5.1
3.5.3 Emfażi fuq l-użu ta’ batteriji minflokk il-generators li jikkontibwixxu għat-tniġġiż
żejjed fil-kas li jinqata d-dawl. Madankollu il-batteriji wkoll jiffaċilitaw iżjed effiċjenza
fl’immaniġjar tal-pannelli solari.
3.5.3.1 Dawn il-backup battery farms jiġu installati f’binjiet tal-gvern li kienu jużaw
generators.
3.5.3.2 Għandu jkun hemm skema ta’ sussidji għall-batteriji għall-użu
kummerċjali u domestiku.
3.5.3.33.3 L-Enemalta imissu jagħmel studju fuq il-benefiċċji ta’ battery farm
nazzjonali.
3.5.4 Skema ta’ Panelli Solari. Biex veru naraw li kull bejt ikollu pannelli solari, il-gvern
jista jikkrea skema fejn kull dar b’bejt ikun intitolat pannelli fotovoltajiċi mingħajr ħlas.
Il-gvern jirkupra l-invistement inizzjali billi jieħu parti mill-iskond fl’elettriku tal-familja
sakemm titħallas 75% tal-prezz tal-pannelli.
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3.5.5 L-introduzzjoni ta ‘smart lights’ fit-toroq li jaħdmu b’ sensors tad-dawl u pannelli
solari.
3.6 Punti Mixxelanji
3.6.1 Il-bini ta’ fibre optic cable a
 ddizzjonali lejn Għawdex.
3.6.2 Skema ta’ standards nazzjoni għall-kontenituri reusable tal-prodotti tal-ikel li
bħalissa jinbieħu f’kuntenituri tal-plastik single use. Dawn il-kuntenituri jinġabru u jiġu
sterillizati wara kull użu, qabel ma’ jerġu jintużaw mill-industrija.
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