
 
 

 
 

 

28 ta’ Ottubru 2016 

 

Il-UĦM Voice of the Workers qed tirreaġixxi b’mod uffiċjali għall-Baġit 2017 li tħabbar  mill-

Gvern nhar it-Tnejn 17 ta’ Ottubru 2016. Il-pożizzjoni ta’ din il-union dwar il-Baġit tal-Gvern 

għas-sena d-dieħla hi kif ġej:- 

 

 Il-UĦM Voice of the Workers tinnota żieda fit-tkabbir ekonomiku ta’ Malta, u dan ukoll 

grazzi għal miżuri frott il-proposti li saru mill-UĦM li ġew adottati mill-Gvern. Fosthom 

iċ-Childcare Centres b’xejn, l-in-work benefits u t-tapering system. 

 

 Il-UĦM Voice of the Workers kienet tistenna li, la darba l-ekonomija sejra tajba, il-

Gvern seta’ jagħti lura parti minn dan it-tkabbir lill-ħaddiema. Il-Gvern seta’ aċċetta 

proposta li saret mill-UĦM sabiex jkun hemm kumpens tal-btajjel pubbliċi mitlufa. Il-

proposta mressqa mill-UĦM intlaqgħet b’mod pożittiv mill-imsieħba soċjali kollha u 

kienet se tissalvagwardja l-produttivita’ tal-ħaddiema filwaqt li kienet miżura ta’ 

appoġġ finanzjarju lill-ħaddiema kollha. 

 

 Fl-istess waqt  tinnota li, għal darb’oħra, il-Gvern ippreferixxa l-PPP’s mal-privat 

minflok inċentiva lill-koperattivi li jistgħu jkunu mezz sabiex iżid l-involviment tal-

ħaddiema tal-Gvern f’proġetti nazzjonali. 

 

 It-tiġdid fl-għajnuna  fuq it-taxxa tal-boll għall-first time buyers se tkun newtralizzata 

bil-miżura mħabbra fil-bagit taż-żieda tas-sisa fuq numru ta’ prodotti fl-industrija tal-

kostruzzjoni. Din hi taxxa oħra li dejjem jagħmel tajjeb għaliha min jixtri. 

 

 Il-miżuri ta’ għajnuna lill-pensjonanti, lill-ħaddiema fuq il-paga minima u lil persuni 

b’diżabbilta’ severa huma miżuri li jistgħu jagħtu appoġġ temporanju lil dawn il-faxex 

tas-soċjeta’ Maltija. Fl-istess waqt din il-union tinnota li dan il-baġit hu nieqes minn 

miżuri li jgħin lill-middle class.  



 

 
Skont l-Economic Survey, 2016, il-paga medja fil-ġimgħa għal dawk il-ħaddiema li 
għandhom ftehim  kollettiv hi ta’ €336.76 jew €17,512 fis-sena. Naturalment hemm 
min jaqla’ aktar mill-medja.  
 
Bl-istess argument hemm min jaqla’ anqas u meta wieħed iqis li skont l-Uffiċċju 
Nazzjonali tal-iStatistika (SILC, 2014) familja b’żewġ adulti u żewġt itfal li jaqilgħu anqas 
minn €19,531 huma kunsidrati bħala relattivament fqar, il-konklużjoni tal-UĦM Voice 
of the Workers hi li familja b’żewġ adulti li tiddependi minn dħul wieħed, kif ukoll dawk 
il-familji b’żewġ adulti fejn il-mara taħdem part-time bi dħul bażat fuq paga minima, 
qed isibuha diffiċli ħafna biex ilaħħqu mal-ħajja.  
 
Wieħed għandu wkoll iqis li l-paga medja tirreferi biss għal dawk il-ħaddiema li 
għandhom ftehim kollettiv. Hemm ħafna familji fejn min qed jaħdem u mhux 
rappreżentat minn union, il-paga medja hi anqas mill-paga medja msemmija fl-
Economic Survey. Għalhekk żgur li jistgħu jiġu klassifikati bħala relattivament fqar. 
 
Dwar il-pensjonanti, il-UĦM Voice of the Workers terġa’ tirreferi għas-SILC (2014) tal-
istess Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn instab li koppja anzjana li għandha dħul ta’ 
anqas minn €11,508 qed tgħix f’sitwazzjoni ta’ faqar relattiv.  
 
Hu ċar li l-Gvern ma kellux triq oħra ħlief li jibda jindirizza bis-serjeta’ il-fatt (kif dejjem 
saħqet il-UĦM) li diversi anzjani mhux qed ilaħħqu mal-ispejjeż partikulari li 
għandhom.   
 
Għalhekk il-miżura mħabbra ta’ tnaqqis fit-taxxa għal koppja pensjonanti bi dħul sa 
massimu ta’ €13,000 li jitqassam bejn €500 fl-2017 u li jitla’ għal €1,000 fl-2018, hija 
miżura li ttaffi xi ftit il-piżijiet li għandhom l-anzjani. Iżda mhix se tagħmel differenza 
kbira għalihom meta wieħed iqis li €13,000 hi biss €1,500 aktar miċ-ċifra indikata mill-
Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika bħala l-livell ta’ dħul li taħtu koppja anzjana tgħix 
f’faqar relattiv. 
 
 

 Il-UĦM Voice of the Workers tirrikonoxxi li, fid-diskors tal-bagit, issemmiet il-miżura 

tal-pensjoni tat-tieni pilastru, għalkemm wara d-diskors tal-Prim Ministru, intefa’ 

dubju dwar jekk il-Gvern tassew iridx li jerġgħu jiddaħħlu l-pensjonijiet tax-xogħol. Il-

UĦM tittama li din il-miżura tkun waħda li tara d-dawl u ma tibqax fuq l-ixkaffa. 

 



 

 Iż-żieda fil-għoli tal-ħajja ta’€1.75 tħalli dubji dwar il-mekkaniżmu tal-COLA. Dan ukoll 

minħabba l-fatt li l-Household Budgetary Survey (HBS), li jintuża biex ikun kalkulat dan 

il-mekkanżmu, ilu aktar minn tmien snin biex jiġi aġġornat. Għalhekk il-UĦM Voice of 

the Workers tinsisti li l-HBS ikun aġġornat bla aktar dewmien u l-mekkaniżmu tal-COLA 

ikun rivedut biex ukoll jindirizza familji bi dħul baxx. Jekk il-Gvern ħass li għandu jġorr 

żieda ta’ 59ċ, din minnha nnifisha hi ammissjoni li l-mekkaniżmu tal-COLA mhux qed 

jiffunzjona u mhux qed jindirizza l-għoli tal-ħajja. Fl-istess ħin, din  il-union tisħaq mal-

Gvern li ż-żieda ta’ 59ċ jġorrha hu u mhux il-ħaddiem billi titnaqqar ma’ dak  li hu dovut 

lill-ħaddiem fis-snin  li ġejjin. 

 

 Persuni morda bil-kanċer ma għandhomx jibqgħu jkunu suġġett għall-karita. Il-UĦM 

Voice of the Workers tilqa’ l-miżura mħabbra li fi żmien sentejn se jkunu introdotti 

mediċini b’xejn għal persuni li qed iġarrbu din il-marda. Hi pożittiva wkoll li se jidħol 

sick leave addizzjonali għal dawn il-persuni. Iżda din il-union tħeġġeġ lill-Gvern sabiex 

iżomm wegħda elettorali ta’ sick leave f’każ ta’ mard fit-tfal. 

 

 Dwar it-trasport, il-UĦM Voice of the Workers tirrimarka li l-Gvern ħabbar inċentiv għal 

kumpaniji kbar li se jinvestu fi trasport għall-ħaddiema tagħhom. Fl-istess waqt il-UĦM 

kienet tistenna aktar kreattivita’ u tippretendi li l-Gvern ikun parteċipi fis-soluzzjonijiet 

tat-trasport u  mhux issir proposta waħda biss li ġiet delegata lill-postijiet tax-xogħol. 

Il-UĦM mhix konvinta li l-Istrateġija għat-Trasport se twassal biex tiżdied l-effiċjenza 

fil-qasam tat-trasport. 

 

 Il-UĦM Voice of the Workers stenniet aktar miżuri konkreti dwar il-prekarjat. Il-UĦM 

kienet ipproponiet soluzzjoni sabiex  iżżewweġ l-infurzar mat-teknoloġija li, għalkemm 

ġiet aċċettata fil-baġit għal din is-sena, baqgħet ma ġietx implimentata. Din il-union 

tittama li l-miżura li tħabbret sabiex il-ħaddiema tal-kuntrattur u ħaddiema oħrajn fil-

post tax-xogħol jitħallsu bl-istess mod, tissarraf u tara d-dawl tax-xemx.  
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