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‘Green New Deal’ għall-Ewropa 

Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika – The Green Party 
għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew 2009 

 

“Għalina l-Ħodor, il-kriżijiet li għaddejn bħalissa fl-oqsma ekonomiċi, ekoloġiċi u tal-
ikel huma lkoll marbutin ma' xulxin, u sakemm il-mexxejja tal-UE jagħrfu dan u jieħdu 
azzjoni urġenti biex jikkumbattu l-kawżi ta' dawn il-kriżijiet, mhumiex se jkunu jistgħu 
joffru xejn ħlief soluzzjonijiet superfiċjali u għal qasir żmien. Għalhekk qed insejħu 
għal Patt Ġdid għall-Ewropa li jsaħħaħ l-ekonomija u jiġġieled it-tibdil fil-klima. Il-mixja 
lejn ekonomija li tuża inqas karbonju mhix theddida iżda opportunità ekonomika li 
tista' twassal għall-ħolqien ta' miljuni ta' impjiegi fis-settur tal-enerġija li tiġġedded. 
Jekk ma jaħtfux din l-opportunità, il-mexxejja tal-UE ikunu qed jonqsu liċ-ċittadini 
tagħhom u l-ġenerazzjoni tal-ġejjieni.” 

Ulrike Lunacek, kelliema tal-Partit tal-Ħodor Ewropej   

 

1. Leħen Ieħor għal Malta fil-Parlament Ewropew  
 
1.1 Bħalissa Malta hija rrappreżentata biss f'żewġ gruppi politiċi mill-10 li hemm fil-
Parlament Ewropew. MEP tal-Alternattiva Demokratika jista' jagħti ‘l Malta s-saħħa fi 
grupp politiku ieħor, il-Grupp tal-Ħodor, u b'hekk Malta ssemma leħinha aktar fil-
Parlament Ewropew, u tinfluwenza grupp politiku mdaqqas ieħor.  

 

2. Għal Politika Ewropea dwar l-Immigrazzjoni.  

2.1 Il-Ħodor Ewropej huma l-grupp politiku fil-Parlament Ewropew li l-aktar li qed 
jistinka għall-qsim tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri (responsibility sharing), 
filwaqt li l-partiti tal-Lemin huma kontra dan. F'dan ir-rigward, il-Ħodor Ewropej qed 
jaħdmu lejn bidliet rilevanti fil-Konvenzjoni ta' Dublin, u qed jitolbu biex tingħata aktar 
attenzjoni lill-gżejjer żgħar bħal tagħna u l-bżonnijiet u l-interessi tagħhom f'dan ir-
rigward. 

2.2 AD se tinsisti li l-UE tagħmel iżjed f'dak li għandu x'jaqsam mal-qsim tar-
responsabbiltà bejn l-Istati Membri. 

2.3 AD temmen li Malta għandha tagħti l-importanza mistħoqqa lir-realtajiet 
umanitarji tal-immigranti, filwaqt li jkollha wkoll politiċi ċara ta' integrazzjoni li 
tgħaqqad id-drittijiet tal-immigranti mar-responsabbiltajiet tagħhom, dejjem fir-rispett 
tal-liġi. 
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2.4 AD se tippromwovi aktar djalogu bejn in-naħa ta' fuq u n-naħa ta' isfel tal-
Ewropa u għal Sħubija Ewro-Meditteranja, li fl-aħħar mill-aħħar huma fl-interess ta' 
kulħadd. 

 

3. Għal Ewropa Ekoloġika 

3.1 Il-Ħodor Ewropej għandhom il-potenzjal tassew biex jagħmlu d-differenza fil-
kwistjonijiet ekoloġiċi, u l-esperjenza tagħhom hija l-aħjar garanzija biex jinġiebu r-
riżultati.   

3.2 AD se taħdem biex issaħħaħ il-leġiżlazzjoni ambjentali li tħares u ttejjeb il-
kwalità tal-ħajja tagħna, u se tinsisti li Malta timxi mal-leġiżlazzjoni tal-UE, l-aktar fi 
kwistjonijiet marbuta mal-MEPA, it-trasport pubbliku u l-enerġija nadifa u li tiġġedded, 
l-arja nadifa u sikura, u t-tniġġis mill-istorbju. .  

3.3 AD se tippromowovi wkoll prattiki li jħarsu s-saħħa u s-sikurezza tan-nies, 
f'oqsma bħall-politika alimentari u agrikola, t-trasport, u l-ġenerazzjoni tal-enerġija.  

3.4 AD se tinsisti dwar il-protezzjoni tal-baħar – bħala wirt komuni tagħna lkoll u 
waħda mill-ftit riżorsi naturali li għandna f'Malta għat-tgawdija tal-maġġoranza tal-
poplu. 

 

4. Għal Ewropa Soċjali 

4.1 Il-Ħodor Ewropej qegħdin fuq quddiem fil-qasam ta' politika soċjali li għandha 
l-għan li twassal għal soċjetà aktar ugwali u inklussiva. AD se tistinka biex jinħolqu 
opportunitajiet u kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar f'Malta u fl-Ewropa. Il-Ħodor qegħdin 
jipproponu Patt Ekonomiku u Ekoloġiku Ġdid li se joħloq miljuni ta' impjiegi f'oqsma 
bħall-enerġija alternattiva, it-trasport, l-agrikoltura, u l-immaniġġjar tal-iskart. In-
Nazzjonijiet Uniti, u t-Trade Unions u l-Assoċjazzjonijiet ta' Min Iħaddem kemm 
f'Malta kif ukoll fl-UE, qegħdin jappoġġaw is-sejħa għall-ħolqien ta' Impjiegi Ekoloġiċi.  

4.2 AD se tippromwovi politika bil-għan li jittaffew l-effetti negattivi tal-kriżi 
ekonomika attwali, sabiex jitħarsu gruppi bħall-anzjani, il-familji li għadhom jibdew, u 
ħaddiema li jissugraw jitilfu xogħolhom.  

4.3 AD se tippromwovi politika kontra l-impjiegi prekarji u l-isfruttament li qegħdin 
jeffettwaw bosta kategoriji ta' ħaddiema, fosthom il-ħaddiema żgħażagħ, l-anzjani, in-
nisa u dawk il-ħaddiema li għandhom familja x'jieħdu ħsieb.  

4.4 AD se ġġib 'il quddiem politika li tippromwovi sehem akbar tan-nisa fis-suq tax-
xogħol. Dan jeħtieġ politika soċjali li tippromwovi l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, fejn 
in-nisa u l-irġiel jiedu sehem attiv sew fix-xogħol sew fil-ħajja tal-familja.  

4.5 AD se tippromwovi politika favur xogħol ekoloġiku, li joffri opportunitajiet ta' 
impjieg fuq livelli varji f'setturi ekonomiċi ġodda. AD se tippromwovi wkoll politika 
favur il-kummerċ ġust u strutturi kooperattivi. .   
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4.6 AD se tippromwovi politika li tħares gruppi soċjali vulnerabbli u gruppi li 
jeħtieġu attenzjoni speċjali. Il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem huwa essenzjali f'dan 
ir-rigward.   

 

5.  Għal Ewropa tad-Drittijiet tal-Konsumaturi 

5.1 Il-Ħodor Ewropej jippromwovu l-ħarsien tad-drittijiet tal-konsumatur għal 
prodotti varji, mill-ikel sal-ġugarelli. 

5.2 AD se tieħu l-miżuri kollha possibbli biex tiżgura li d-drittijiet tal-konsumaturi 
jkunu mħarsa f'Malta. 

5.3 AD se tappoġġa l-inizjattiva kurrenti tal-Kummissjoni tal-UE biex titneħħa t-
taxxa tar-reġistrazzjoni doppja fuq il-vetturi. 

5.4 AD fetħet proċeduri l-qorti sabiex tiġi rkuprata l-VAT fuq id-dazju tar-
reġistrazzjoni imposta fuq il-karozzi mibjugħa f'Malta u qed titlob lill-Gvern Malti jagħti 
lura l-VAT miġbura fil-perjodu bejn l-1 ta' Mejju 2004 u l-31 ta' Diċembru 2008 miċ-
ċittadini kollha Maltin u ċittadini tal-UE mhux Maltin u residenti f'Malta li huma milqutin 
minn din il-kwistjoni.   

5.5 AD se tippromwovi leġiżlazzjoni tal-UE favur sistemi tat-trasport nodfa u 
effiċjenti u teknoloġija avvanzata nadifa għall-karozzi u l-muturi, filwaqt li taħdem għal 
standards ogħla għall-vetturi tqal. L-inċentivar tat-trasport pubbliku u trasport nadif 
bħar-roti se jwassal għal kwalità tal-ħajja aħjar, u jżid il-flus fil-but tagħna lkoll. 

 

6. Għal Ewropa tal-Valuri tal-Familja 

6.1 AD se tippromwovi politika għal familji aktar b'saħħithom. Minbarra forom 
tradizzjonali tal-familja, għandhom jitħarsu l-forom differenti ta' koppji li jgħixu 
flimkien. Dan għadu jsir permezz tar-rikonoxximent ta' sħubijiet irreġistrati, fosthom 
nies li jgħixu flimkien u nies separati, nies li jiġu minn xulxin (eż. omm u bint) u sħab 
tal-istess sess. 

6.2 Il-Ħodor Ewropej jippromwovu l-ħarsien ta' forom differenti ta' familja bis-saħħa 
ta' politika soċjali inklussiva.  

6.3 Fid-dawl tal-qagħda ta' bħalissa, fejn id-divorzju jista' jinkiseb f'pajjiżi oħra anki 
minn ċittadini Maltin, AD se tippromwovi u l-leġiżlazzjoni tad-divorzju f'Malta, sabiex 
in-nies li jkun fallielhom iż-żwieġ u jkunu jridu jiffurmaw familja ġdida, jkunu jistgħu 
jagħmlu dan jekk jixtiequ hekk. 

6.4 AD se tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-politika tal-familja tal-UE f'oqsma 
bħat-tfal, il-liv tal-ġenituri u l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, sabiex ikun hemm familji 
aktar b'saħħithom. 
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7. Għal Ewropa tal-Kultura u l-Innovazzjoni 

7.1 Il-Ħodor Ewropej jippromwovu valuri kulturali msejsa fuq ir-rispett u d-diversità.  

7.2 AD tisħaq dwar l-importanza tal-kreattività, l-innovazzjoni u r-riċerka.   

7.3 AD se ġġib 'il quddiem aktar investiment fir-riżorsi umani u fil-kultura.   

7.4 AD temmen li l-universalità tal-valuri morali komuni u d-diversità tal-
espressjoni kulturali bħad-diversità lingwistika, huma essenzjali għall-integrazzjoni u 
l-armonizzazzjoni Ewropea.  

7.5 AD temmen li d-drittijiet diġitali huma drittijiet ċivili bażiċi u li d-dritt għall-
privatezza u għall-ħarsien tad-dejta personali, il-kelma ħielsa fuq internet ħieles, u d-
drittijiet tal-qsim tal-informazzjoni fuq l-internet għandhom jitħarsu.  

 

8. Għal Għawdex Ewropew 

8.1 Il-Ħodor Ewropej jisħqu dwar l-importanza tal-komunitajiet żgħar u l-gżejjer 
żgħar bħala eżempji ħajjin ta' sostennibbiltà ekoloġika u soċjali għall-ħolqien tax-
xogħol, turiżmu ta' kwalità u komunitajiet b'saħħithom. 
 
8.2 AD temmen li Għadwex jista' jsir gżira ekoloġika tassew imsejsa fuq is-
sostenibbiltà ekoloġika, soċjali u ekonomika 

8.3 AD se tistinka biex il-gżira-reġjun ta' Għawdex tegħleb il-problemi tal-
kompetittività u n-nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjieg.  

8.4 AD se taħdem biex jiġu sfruttati l-għejun Ewropej kollha li jistgħu 
jikkontribwxxu għall-ħolqien ta' industriji turistiċi, agrikoli, tal-manifattura, u tal-IT,  u 
tat-trasport sostenibbli f'Għawdex. 

8.5  AD se taħdem għal proposti sostenibbli għal postijiet naturali ewlenin 
f'Għawdex bħal Ħondoq, ir-Ramla, Ta' Ċenċ u d-Dwejra. 

 

9. Għal Ewropa tad-Demokrazija u s-Soċjetà Ċivili 

9.1 AD se tippromwovi soċjetà ċivili aktar b'saħħitha fl-Ewropa u fil-Mediterran, 
sabiex tgħin fit-tisħiħ tad-demokrazija, id-djalogu u l-paċi. 

9.2 Il-Ħodor Ewropej jisħqu dwar is-sehem pożittiv tal-NGOs, it-trade unions u 
organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili li jippromwovu l-ġustizzja soċjali, is-
sostenibbiltà ekoloġika, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-iżvilupp sostenibbli, il-kummerċ 
ġust, id-drittijiet tal-ħaddiema, u d-drittijiet tal-minoranzi. AD se ġġib 'il quddiem 
soċjetà ċivili aktar b'saħħitha fl-Ewropa u fil-Mediterran, sabiex jissaħħu d-
demokrazija, id-djalogu u l-paċi.  

 


