
253. L-Onor Chris Cardona jipproponi: 

  

  

Din il-Kamra: 

  

TINNOTA li fil-bidu tas-snin disgħin ġie introdott il-kunċett tas-service charge għal 

kumpaniji tal-manifattura f’żoni industrijali, liema ħlas ġie rivedut f’Ottubru 2009, u li skont 

il-Ministru tal-Ekonomija, Finanzi u Investiment Barrani din is-service chargeriveduta li 

jħallsu stabbiliment ta’ intrapriża u fabbriki li jagħmlu użu mill-art pprovduta mill-Malta 

Industrial Parks ġiet applikata biss fil-każ ta’ fabbriki ġodda li ġew allokati wara l-1 ta’ 

Ottobru 2009; 

  

TINNOTA li fl-istess waqt, ġie mħabbar li hija l-intenzjoni tal-Gvern li jistabbilixxiservice 

charge fuq kull min jokkupa xi tip ta’ fond f’qasam industrijali u għaldaqstant tinkludi wkoll 

dawk il-fabbriki li ġew allokati qabel l-1 ta’ Ottubru 2009; 

  

TINNOTA li minn informazzjoni li għandhom dawn is-sidien ta’ intrapriżi u fabbriki u li 

jagħmlu użu mill-art in kwestjoni, din is-service charge se tiżdied minn €0.42 (tnejn u 

erbgħin ċenteżmu) għal kull metru kwadru kull sena, għal €7 (seba’ Ewro) għal kull metru 

kwadru kull sena; 

  

TINNOTA li din is-service charge riveduta ser tapplika għal ground area tal-fabbriki kif 

ukoll għall-ispazju madwar il-fabbrika u tfisser żieda ta’ bejn 57% u 93% meta mqabbla mal-

firxa tar-rati preżentament imposti fuq il-parti kbira ta’ fabbriki fl-oqsma industrijali tal-

Gvern; 

  

TITĦASSEB li din hija żieda astronomika, insensittiva, mhux f’ħinha u mhux ġustifikata 

għaliex żgur ma tirriflettix il-bżonn reali li hemm jeħtieġ sabiex ikun hemm titjib u 

manutenzjoni tal-infrastruttura ta’ dawn is-siti; 

  

TIFHEM li meta jaraw l-istat ta’ abbandun u degredat tal-parti l-kbira tal-oqsma industrijali 

tal-Gvern u li għalihom hija responsabbli l-Malta Industrial Parks, il-kumpaniji li joperaw 

minn ġo dawn il-fabbriki ma jqisux li din iż-żieda hija ġustifikata; 

  

TITĦASSEB li fis-sitwazzjoni prekarja tal-kompettittività industrijali internazzjonali ta’ 

pajjiżna żieda bħal din ser tkompli tagħmel ħsara lill-industrija u bħala konsegwenza l-

esportazzjoni; 

  

TINNOTA li din is-service charge qed tiġi imposta wara li żdiedu r-rati tal-kera għall-

fabbriki standard tal-Malta Industrial Parks liema żidiet ilaħħqu f’ċertu każ l-livell ta’ 100%; 

  

TAQBEL mal-proposta tal-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija li għandu jkun hemm 

politika ċara u univoka li twassal għal leġislazzjoni li tirregola dan il-qasam b’mod li 

jitħallewx dubji u inċertezzi f’dan is-settur; 

  

TAQBEL li l-Malta Industrial Parks għandha minnufih tirtira kull ftehim ta’ tiġdid li inħareġ 

sa issa liema ftehim jinkludi xi żieda jew introduzzjoni ta’ service charge ġdida u dan 

sakemm jintlaħaq ftehim dwar il-mertu; 

  



TAQBEL li għandu jsir impact assessment li permezz tiegħu ssir evalwazzjoni serja ta’ kif se 

tintlaqat il-kompetittività tal-intrapriżi fl-isfond taż-żiedet fl-ispejjez u taż-żidiet kbar li dawn 

l-istess intrapriżi kellhom fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma matul dawn l-aħħar snin; 

  

TAQBEL li l-Gvern għandu jikkunsidra li jkun hemm assoċċjazzjoni ta’ inkwilini li tevalwa 

hi stess il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet ta’ dawn iż-żoni u għalhekk il-kontribuzzjoni li titħallas mill-

industrija tkun waħda ekwa u maħduma fuq l-ispejjeż li jkun hemm bżonn u mhux taxxa taħt 

forma ta’ isem ġdid; 

  

TIKKUNDANNA li minflok jara kif iżid l-għajnuna lill-industrija permezz ta’ aktar 

investiment fir-riċerka, fl-iżvilupp u fl-innovazzjoni, permezz ta’ aktar taħriġ lil żgħażagħ li 

jkunu ser jimpjegaw ruħhom f’dan is-settur, kif ukoll jara li kif diġà sar minn 

amministrazzjonijet differenti pajjiżna jattira aktar investiment barrani, il-Gvern qiegħed iżid 

l-ispejjeż tal-industrija permezz ta’ introduzzjoni ta’ taxxa oħra mhux ġustifikata u mhux 

f’ħinha. 

  

Għalhekk, din il-Kamra TESIĠI li l-Gvern jintervjeni billi: 

  

Filwaqt li jissospendi kull forma ta’ introduzzjoni ta’ service charge ġdida jibda minnufih 

proċess ta’ konsultazzjoni wiesa’, isir studju tal-impatt li l-istess kontribuzzjoni jista’ jkollha 

fuq l-industrija u dan sabiex l-istess kontribuzzjoni tkun waħda ekwa u ġusta li twassal għal 

tiġdid taż-żoni industrijali mingħajr ma jkun hemm aktar piżijiet mhux ġustifikati fuq l-

industrija. 
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