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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiffukaw fuq l-objettivi għal tul ta’ żmien medju u 
twil  ta’ l-SGP u jiżguraw finanzi pubbliċi sostenibbli li jlaħħqu ma’ pressjoni ikbar 
maħluqa minn popolazzjoni li qed tixjieħ; jiġbed l-attenzjoni li fil-5 ta’ April 2008, il-
Kunsill ikkonkluda li l-fokus dwar l-infiq soċjali għandu jimxi mill-volum tan-nefqa 
għall-kisbiet u r-riżultati; jirrakkomanda li l-Kunsill jirrifletti fuq titjib ulterjuri li għandu 
jsir lill-SGP, pereżempju billi jkun possibbli li investimenti maħsuba għal tul ta’ żmien 
twil, ikunu allokati fuq tul ta’ żmien itwal; 

2. Jenfasizza li politika finanzjarja sostenibbli teħtieġ li l-piż tat-taxxa jinqasam bejn ħafna u 
b’mod ġust bejn l-impjegati, il-konsumaturi, in-negozji u d-dħul minn kapital u bejn il-
ġenerazzjonijiet kollha;

3. Jiġbed l-attenzjoni li l-iskemi kollettivi ta’ pensjonijiet tax-xogħol tat-tieni pilastru bbażati 
fuq iffinanzjar ta’ kapital għandom irwol importanti x’jilagħbu billi jappoġġjaw id-
dispożizzjoni ta’ pensjonijiet statutorji ta' l-ewwel pilastru filwaqt li jkun evitat li prodotti 
individwali addizzjonali tat-tielet pilastru jkunu disponibbli għal ftit persuni biss; 
jenfasizza l-valur ta’ sistemi ta’ pensjonijiet iffinanzjati b’mod kollettiv li jikkombinaw is-
solidarjetà ma’ strateġiji ta’ investiment fit-tul u prudenti iżda profittabbli,  li jħallu qligħ 
għoli minħabba l-volum;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirrevedi b’mod urġenti d-Direttiva 2003/41/KE, ibbażata 
fuq parir mis-CEIOPS, sabiex tipprovdi lill-istituzzjonijiet skema solida għal soluzzjoni 
xierqa dwar provvediment ta’ rtirar mix-xogħol;  jenfasizza li skema bħal din tista’ tkun 
ibbażata fuq l-approċċ Solvency II iżda għandha tipprovdi għall-ispeċifiċitajiet ta’ dawk l-
istituzzjonijiet bħall-iskemi ta’ pensjonijiet maħsuba għal tul ta’ żmien twil li huma 
joperaw; iqis li skema speċjali ta’ soluzzjoni bħal din isaħħaħ l-istabilità finanzjarja u 
tevita l-arbitraġġ regolatorju;

5. Ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja ħadet deċiżjonijiet kontra ostakoli għal eżenzjonijiet mit-
taxxa għall-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni transkonfinali; jenfasizza li eżenzjoni mit-taxxa 
hija l-aħjar inċentiv għal tfaddil fuq tul ta’ żmien twil u li tista’ tkun meħtieġa 
armonizzazzjoni ikbar biex jitneħħew l-ostakoli kollha għall- kontribuzzjonijiet 
transkonfinali għall-iskemi ta’ pensjonijiet; 

6. Jinsab imħasseb dwar it-tendenza kurrenti biex wieħed jitrasferixxi minn sistemi ta’ 
pensjonijiet li għandhom benefiċċju definit għal sistemi ta’ pensjonijiet li għandom il-
kontribuzzjonijiet definiti, flimkien ma' tnaqqis konsiderevoli fil-kontribuzzjonijiet ta’ min 
iħaddem; iwissi li r-reviżjoni pjanata ta’ l-IAS 19 ma għandhiex iżżid ma’ dik it-tendenza 
billi tneħħi l-hekk imsejjaħ “approċċ kuridur” li jikkoreġi l-volatilità estrema għal żmien 
qasir;

7. Jenfasizza li ffinanzjar ibbażat fuq is-solidarjetà huwa element kruċjali tas-sistemi tal-kura 
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tas-saħħa ta’ l-Istati Membri; jenfasizza li t-tisħiħ tad-drittijiet għal aċċess għal servizzi 
tal-kura tas-saħħa transkonfinali ma għandux jostakola dik is-solidarjetà u għandu 
jikkunsidra l-istruttura u l-ispeċifiċitajiet ta’ l-iskemi nazzjonali ta’ l-iffinanzjar tal-kura 
tas-saħħa sabiex ikun żgurat aċċess sostenibbli, ugwali u universali għall-kura tas-saħħa.
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