Tibdil fis-sistema tal-ħlas għal-leave tal-maternita’
1. X’inhi r-raġuni wara din ir-riforma fil-ħlas tal-paga ta’ mara li tkun qed tistenna tarbija?
S’issa, kienet teżisti sitwazzjoni li meta prinċipali jħaddmu nisa, kellhom iħallsu l-paga tal-impjegati li
joħorġu tqal jwaqt li jkunu fuq leave tal-maternita’.
Dan seta’ wassal għal diskriminazzjoni kontra n-nisa minħabba li seta’ kien hemm każijiet fejn min
iħaddem ipprefera li l-impjegati li jħaddem ikunu rġiel sabiex ma jidħlux fi spejjeż biex ikopru dawk lerbatax-il ġimgħa ta’ leave tal-maternita’.
Bis-sistema l-ġdida, kull min iħaddem ser ikun qed iħallas kontribuzzjoni minima għal kull impjegat li
jħaddem, irrispettiv mis-sess tal-impjegat. Għalhekk din il-miżura ser tkun qed telimina kull ostakolu
li seta’ kien hemm sabiex wieħed jimpjega raġel minflok mara. Il-kriterju fuq min wieħed jimpjega
issa ser ikun biss fuq il-kapaċita’ tal-individwu.
2. Din ir-riforma se tkun tfisser xi żieda fil-ħlas ta’ kontribuzzjoni mill-impjegat?
Assolutament li mhux il-każ. L-ebda impjegat mhu se jkun qed iħallas kontribuzzjoni għal din issistema.
3. Kif ser isir il-ħlas minn min iħaddem għal din is-sistema?
Il-kontribuzzjoni li min iħaddem irid iħallas għal kull impjegat li jaħdem miegħu, se tkun regolata taħt
l-Għaxar Skeda tal-Att dwar is-Sigurta’ Soċjali.1
Din il-kontribuzzjoni se tkun qed tidħol f’fond speċjali, miġbura sabiex il-fond iħallas lura l-flus li
jkunu tħallsu minn min iħaddem lill-impjegati tagħhom li jkunu ħarġu fuq leave ta’ maternita’.
Sabiex ikun żgurat li l-kontribuzzjoni tkun sejra għal dan il-għan, se jkun hemm linja miżjuda filformola tar-return li tintbagħat kull xahar lid-Dipartiment għat-Taxxi Nterni min kull min iħaddem.
Din il-linja ġdida se tkun qed tindika kemm ikun ħallas min iħaddem għal dan il-fond.
4. Min se jkun qed jagħmel il-kontrolli fuq id-dħul u l-ħruġ ta’ pagamenti minn dan il-fond?
Biex ikun hemm trasparenza assoluta, il-Bord ta’ dan il-fond se jkun kompost minn tliet membri li
jirrappreżentaw lil min iħaddem u membru li jirrappreżenta lill-Unjins. Bħala membri ex-uffiċċju se
jkun hemm is-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi u s-segretarju permanenti fil-Ministeru
responsabbli mir-Relazzjonijiet tax-Xogħol.
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Dan il-Bord ser ikun qed jara li kull min iħaddem iħallas il-kontribuzzjoni dovuta u jara li minn żmien
għall-ieħor jirrevedi ta’ kontribuzzjoni dovuta skont il-ħtieġa.
5. Kemm se tkun ir-rata tal-kontribuzzjoni?
Il-Ministeru tal-Finanzi għamel analiżi dettaljata ta’ kemm qed ikun hemm nisa li joħorġu tqal u
japplikaw għal-leave tal-maternita’; ir-rata ta’ fertilita’; il-pagi u salarji li qegħdin fil-preżent jitħallsu
lil impjegati tas-sess femminili li qed jibbenefikaw minn dan il-leave u n-numru ta’ impjegati li jinkludi
kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa. Dan l-eżerċizzju sar għal impjegati mas-settur privat biss.
Min din l-analiżi, ġie stabbilit li r-rata ta’ kontribuzzjoni għandha tkun ta’ zero punt tlieta fil-mija
(0.3%) tal-paga bażika.
6. Dawn huma eżempji ta’ kif se tkun kalkulata din il-kontribuzzjoni ġdida
L-1 eżempju: Kumpanija tas-Servizzi Finanzjarji timpjega mara fi rwol maniġerjali b’paga bażika ta’
€35,000 u allowances / bebefiċċji oħra li jammontaw għal €5,000. F’dan il-każ, il-prinċipal se jkun
qed iħallas kontribuzzjoni skont l-ammont massimu stabbilit li hu €65 fis-sena.
Il-medja tal-paga bażika tammonta għal €673.08 fil-ġimgħa. L-ammont sħiħ li se jkun qed jingħata
lura lill-prinċipal, permezz ta’ dan it-Trust, se jkun € 9423.12 tul l-erbatax-il ġimgħa tal-leave talmaternita’.
It-2 eżempju : Ħanut tal-ħwejjeġ jimjega sales assistant b’paga bażika ta’ €12,000. F’dan il-każ, ilprinċipal se jkun qed iħallas kontribuzzjoni ta’ 0.3% fuq l-10% tas-Sigurta’ Soċjali mħallsa millprinċipal ti tammonta għal madwar €36 fis-sena.
Il-medja tal-paga bażika tammonta għal €230.77 fil-ġimgħa. L-ammont sħiħ li se jkun qed jingħata
lura lill-prinċipal, permezz ta’ din it-Trust, se jkun €3230.77 tul l-erbatax-il ġimgħa tal-leave talmaternita’.
7. Kif se jsir il-ħlas lill-impjegat?
Mhu se jinbidel xejn mis-sistema preżenti. L-impjegat se jibqa’ jitħallas minn min iħaddmu. Il-Bord li
se jitwaqqaf biex jamministra l-fond se jistabbilixxi l-frekwenza li fiha min iħaddem għandu jibgħat
applikazzjoni għal rimbors għal ħlas li jkun għamel għal-leave tal-maternita’.
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8. X’jiġri f’każ li min iħaddem ma jkunx ħallas il-kontribuzzjoni dovuta?
Filwaqt li prinċipali jibqgħu obbligati jħallsu lil dawk l-individwi li jkunu applikaw għal-leave talmaternita’, jekk jinstab li ma jkunux ħallsu l-kontribuzzjoni dovuta, ma jingħatalhomx rimbors għal
ħlas li jkunu għamlu.
Barra minn dan, prinċipali jkunu suġġetti għal multi u penali kif stipulati fl-Att dwar is-Sigurta’ Soċjali.
9. Dan ifisser li s-settur privat se jkun qed iħallas għal dawk l-individwi li japplikaw għal-leave
tal-maternita’ u li jaħdmu fis-settur pubbliku?
Il-Gvern għamilha ċara li dan il-fond ser ikun qed jintuża biex isostni is-sistema għall-impjegati tassettur privat BISS.
Għalhekk, il-Gevrn se jkompli jkopri l-ħlas kollu dovut għal dawk in-nisa impjegati li jkunu applikaw
biex jieħdu il-leave tal-maternita’.
Mhux biss hekk, imma il-Gvern se jkompli jħallas għal dawk il-ġimgħat leave li mara hija intitolata
għalihom u li huma ‘l fuq mill-imsemmija erbatax-il ġimgħa. Dan il-ħlas ser ikun qed jagħmlu għallimpjegati kollha irrispettiv jekk il-mara taħdimx mas-settur pubbliku jew dak privat.
10. Minn meta se tkun qed tibda topera din is-sistema?
Din is-sistema bdiet titħaddem mis-6 ta’ Lulju 2015. Għalhekk fir-return li jmiss li jintbagħat minn min
iħaddem f’Awwissu, trid tibda titħallas din il-kontribuzzjoni.
11. X’ser jiġri f’każ li impjegata tkun diġa’ kienet fuq leave ta’ maternita’ fis-6 ta’ Lulju 2015?
F’każijiet bħal dawn, il-prinċipali se jkunu qed iħallsu l-kontribuzzjoni minn din id-data u allura jkunu
ntitolati għal rimbors fuq dawk il-ġimgħat li impjegata tkun qegħda fuq leave tal-maternita’ minn
wara s-6 ta’ Lulju 2015.
12. Din il-kontribuzzjoni għandha titħallas ukoll għal impjegati part-time li għalihom ma tkunx
qed titħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurta’ soċjali għax ikollhom impieg ieħor full-time ?
Iva. L-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali jsostni d-dritt li impjegati part-time jkollhom
ħlas għal-leave tal-maternita’ pro-rata. Dan ifisser li l-prinċipali jkunu jistgħu jitolbu rimbors għal dan
il-ħlas ukoll, dejjem jekk tkun tħallset il-kontribuzzjoni dovuta.
13. Minn fejn jista’ jinkiseb iktar tagħrif?
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Jekk jogħġbok ibgħat il-mistoqsijiet tiegħek bis-suġġett imniżżel bħala “maternity leave trust” fuq:
socialdialogue@gov.mt
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