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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:

L-ewwel pilastru: Is-sistema tal-pensjonijiet pubbliċi

1. Jirreferi għad-dikjarazzjonijiet ewlenin li ġejjin għall-inizjattivi 1, 2, u 10, li jikkonċernaw 
l-ewwel pilastru tal-pensjonijiet;

2. Jenfasizza l-probabbiltà ta’ xenarju ekonomiku fit-tul, bi tkabbir baxx, li, flimkien mal-
pressjoni demografika li qed tiżdied, inevitabbilment ifisser li livell partikolari ta’ introjtu 
ta’ wara l-irtirar se jkollu bżonn kontribuzzjonijiet ogħla matul il-ħajja tax-xogħol tal-
impjegati; jirrimarka li dan se jirrikjedi li l-Istati Membri jikkonsolidaw il-baġits tagħhom 
u jirriformaw l-ekonomiji tagħhom taħt kundizzjonijiet ta’ awsterità sabiex jipprovdu 
introjtu ta’ rtirar li ma jwassalx għall-faqar taħt l-ewwel pilastru; 

3. Jikkunsidra li huwa prinċipju fundamentali li l-pensjonijiet tal-ewwel pilastru jkunu jifilħu 
għall-faqar, disponibbli għal kulħadd, sew jekk kienu attivi jew le fis-suq tax-xogħol, u 
jadottaw approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja li jqis il-karriera sħiħa tul il-ħajja, inklużi 
interruzzjonijiet u tibdil fil-karriera, sabiex ma jiġux penalizzati nies b’ħajja tax-xogħol 
"mhux standard" u sabiex ikunu rikonoxxuti l-kontribuzzjoni ta' xogħol volontarju u ta’ 
xogħol ta’ kura ieħor mhux imħallas, li huma ta’ benefiċċju soċjali u ekonomiku;

4. Huwa tal-fehma li r-regolazzjoni ta’ introjtu tal-irtirar xieraq u sostenibbli huwa 
responsabbiltà unika tal-Istati Membri kkonċernati, u dan għandu jitqies fil-kuntest tas-suq 
uniku, li huwa essenzjali għall-istabbilità tal-provvediment tal-pensjoni u l-moviment 
liberu tax-xogħol fl-Unjoni u li l-Kummissjoni għandha tiffoka fuq il-ġbir u d-
disseminazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-pensjonijiet u tal-isforzi tar-
riforma tal-pensjoni fl-UE u, fejn xieraq, tħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu analiżi kritika 
tas-sistemi tagħhom u jinvolvu lilhom infushom fi skambju ta’ esperjenzi u tal-aħjar 
prattika; jenfasizza li UE għandha ttejjeb il-komparabbiltà tal-iskemi tal-pensjoni;

5. Jenfasizza li UE għandha tippromovi l-iskambju tal-aħjar prattiki, bħaż-żieda fir-rata ta’ 
akkumulazzjoni fis-snin eżatt qabel l-età ta’ irtirar uffiċjali jew tqis il-koeffiċjent tat-tul ta' 
ħajja mistenni bl-għan li s-sistemi ta' pensjoni jkunu sostenibbli;

6. Jilqa' t-talba tal-Kummissjoni fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2013 sabiex 
jiżdiedu r-riformi tas-sistema tal-pensjoni fl-Istati Membri permezz ta’ allinjament aħjar 
tal-età tal-irtirar mal-koeffiċjent tat-tul ta' ħajja mistenni u dispożizzjonijiet għal ħajjiet 
tax-xogħol itwal;

7. Jirrikonoxxi li l-fondi tal-pensjoni huma investitur prinċipali fl-ekonomija tal-UE, u 
għalhekk huma element ewlieni sabiex jintlaħaq it-tkabbir;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri li qegħdin fil-proċess ta’ tisħiħ tas-sistemi tal-pensjonijiet 
tagħhom sabiex jirrikonoxxu l-isfidi maħluqa mit-tixjiħ tal-popolazzjonijiet;
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9. Jilqa' r-rikonoxximent li l-iskemi tal-pensjonijiet tat-tieni u tat-tielet pilastru għandhom 
ikunu mħeġġa, minħabba l-ħtieġa għal individwi li jieħdu responsabbiltà għall-finanzi u 
għall-futur tagħhom;

10. Josserva li iktar minn 17 % tan-nies fl-Unjoni Ewropea bħalissa għandhom 65 sena jew 
iktar, u li skont it-tbassir tal-Eurostat din il-figura se tiżdied għal 30 % sal-2060;

11. Jilqa' l-impenji meħuda mill-Istati Membri sabiex jiżguraw sistemi tal-irtirar sostenibbli u 
adegwati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż adottati mill-Kunsill is-sena li 
għaddiet fil-qafas tas-Semestru Ewropew;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara l-bażi legali għal kwalunkwe proposta relatata mas-
sistemi tal-pensjonijiet tal-Istati Membri l-aktar kmieni possibbli;

Inizjattiva 1

13. Jitlob biex tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-UE; jenfasizza l-validità tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà fl-oqsma affettwati mill-Inizjattiva 1; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex 
tqis il-progress li sar fl-Istati Membri rigward ir-riformi tal-pensjonijiet fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li rriżultaw mill-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir tal-2013; jilqa' r-rikonoxximent li għandhom jissaħħu s-sistemi tal-pensjoni fil-
konfront tat-tibdil demografiku fuq perjodu twil, l-instabbilità tas-suq u r-rati ta’ interess 
baxxi ħafna;

14. Jenfasizza li kwistjoni ewlenija dwar il-pensjonijiet fi ħdan l-istrateġija Ewropa 2020 
għandha tkun li din issir vijabbli għal ħafna aktar impjegati, b’mod partikolari fir-rigward 
ta’ xogħlijiet l-aktar strapazzanti u ta' dawk li jaħdmu sal-età standard tal-irtirar billi 
tissaħħaħ il-politika pubblika fl-oqsma tas-saħħa fuq ix-xogħol, l-ambjent tax-xogħol u t-
taħriġ vokazzjonali;

Inizjattiva 2

15. Jilqa’ l-appoġġ li jingħata; jenfasizza b’mod partikolari li l-għajnuna ppjanata tista’ 
tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, pereżempju sabiex jiżdiedu r-
rati ta’ parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, l-aktar fil-grupp ta’ età ’l fuq minn 55 sena li 
tvarja sew bejn l-Istati Membri;

Inizjattiva 10

16. Jilqa’ l-iskambju ta’ esperjenzi u l-identifikazzjoni ta’ prattiki tajba dwar id-
dikjarazzjonijiet tal-pensjonijiet individwali, li tista’ tkun relevanti għall-pilastru 1, 2 jew 
3;

17. Jinnota li, meta jkunu żviluppati b’mod sħiħ sistemi għad-dikjarazzjonijiet tal-pensjonijiet, 
in-nies għandhom idealment ikollhom aċċess sħiħ u f'post wieħed għall-informazzjoni 
dwar id-drittijiet individwali kollha fi ħdan it-tliet pilastri, bħalma huwa portal ikkoordinat 
tal-internet;

18. Ifakkar li s-sistemi tal-pensjonijiet pubbliċi huma l-uniċi li jiddependu fuq solidarjetà 
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interġenerazzjonali u intraġenerazzjonali;

19. Jemmen li s-sistemi tal-pensjonijiet pubbliċi huma dawk l-aktar kapaċi li jiżguraw l-
introjtu tal-pensjonanti;

20. Jiddispjaċih ħafna li l-White Paper ma tindirizzax it-tħassib fundamentali tat-tisħiħ tas-
sistemi tal-pensjonijiet pubbliċi;

21. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-KESE sabiex jiġu żviluppati standards dwar pensjonijiet 
minimi jew mekkaniżmi għall-protezzjoni tal-introjtu tal-pensjoni fil-leġiżlazzjoni futura 
sabiex ikun provdut introjtu ’l fuq mil-livell tal-faqar;

22. Huwa tal-opinjoni li t-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji tista’ tipprovdi risposta 
innovattiva għall-finanzjament tal-pensjonijiet fuq perjodu twil;

It-tieni pilastru: Pensjonijiet tax-xogħol

23. Jirreferi għad-dikjarazzjonijiet ewlenin li ġejjin għall-inizjattivi 10, 11, 12, 14 u 17, li 
jikkonċernaw il-pensjonijiet tat-tieni pilastru;

24. Jenfasizza li l-fondi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru huma investituri importanti fuq 
perjodu twil fl-ekonomija reali; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tqis l-effetti kumulattivi 
tal-leġiżlazzjoni tas-suq finanzjarju (eż. EMIR, MiFID, CRDIV) dwar il-fondi tal-
pensjonijiet tat-tieni pilastru u l-abilità tagħhom li jinvestu fl-ekonomija reali u biex 
tirrapporta dwar dan fil-Green Paper dwar Investimenti fit-Tul li jmiss;

25. Jenfasizza li s-sistemi tat-tieni pilastru għandhom ikunu sikuri u trasparenti, għandhom 
jiżguraw is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u jirriflettu l-mudelli tax-xogħol moderni; 
jinnota li f'xi Stati Membri, dawk li jħaddmu diġà jsostnu l-iskemi tal-pensjonijiet 
tagħhom permezz ta' skemi ta' protezzjoni, segregazzjoni tal-assi, tmexxija indipendenti 
ta’ skemi u status ta’ kreditur ta’ prijorità ta’ skemi ta’ pensjoni qabel l-azzjonisti fil-każ 
ta' insolvenza ta’ kumpanija;

26. Iqis li l-garanzija li s-sistemi tat-tieni pilastru Ewropej jikkonformaw ma' regoli prudenti 
sodi hija determinanti sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ protezzjoni għall-membri u l-
benefiċarji u jiġi rrispettat il-mandat tal-G20 li l-istituzzjonijet finanzjarji kollha 
għandhom ikunu suġġetti għall-regolamentazzjoni xierqa u superviżjoni adegwata;

27. Jenfasizza bil-qawwa li l-istruttura tat-tieni pilastru tvarja b’mod konsiderevoli fid-diversi 
Stati Membri u l-fornituri tagħha; jinnota li f’xi Stati Membri l-pensjonijiet relatati max-
xogħol huma prinċipalment inklużi fl-ewwel pilastru; jiċċara li x-xogħol regolatorju tal-
UE dwar miżuri prekawzjonarji għandu, jekk ikun il-każ, jiġi esplorat fir-rigward tal-
benefiċċji possibbli f'termini ta' sikurezza u provvediment imtejba, filwaqt li tiġi ffaċilitata 
attività transkonfinali u jitħeġġeġ il-moviment liberu tal-ħaddiema;

28. Jenfasizza li l-għan tar-reviżjoni tad-Direttiva IORP għandu jkun sabiex il-pensjonijiet 
tax-xogħol fl-Ewropa jinżammu adegwati, sostenibbli u sikuri billi jinħoloq ambjent li 
jistimula aktar progress tas-suq intern u nazzjonali f'dan il-qasam, billi tkun ipprovduta 
protezzjoni b'saħħitha għall-pensjonanti attwali u futuri u billi tkun adattata b'mod 



PE500.553v02-00 6/12 AD\928278MT.doc

MT

flessibbli d-diversità transkonfinali u transsettorjali tal-iskemi eżistenti;

29. Jitlob li l-inizjattivi legiżlattivi tal-UE irrispettaw l-għażliet magħmula mill-Istati Membri 
fir-rigward tal-fornituri tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru;

Inizjattiva 11

30. Jenfasizza li kwalunkwe xogħol regolatorju ieħor tal-UE fir-rigward ta' miżuri 
prekawzjonarji għandu jinbena fuq analiżi soda tal-impatt li għandha tinkludi d-
dispożizzjoni li prodotti simili jkunu suġġetti għall-istess standards prudenti, għall-
provvediment adegwat u l-mobbiltà tal-ħaddiema fl-Unjoni, u għandu jkollu l-għan 
ġenerali li jissalvagwarda l-intitolamenti akkumulati tal-impjegati; jenfasizza li 
kwalunkwe xogħol regolatorju ieħor tal-UE fir-rigward ta’ miżuri prekawzjonarji għandu 
jinbena fuq djalogu attiv mas-sħab soċjali u mal-partijiet interessati l-oħra u fuq fehim 
ġenwin dwar l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u r-rispett lejhom; jenfasizza li s-sistemi ta’ 
pensjonijiet huma integrati sew fiċ-ċirkostanzi kulturali, soċjali, politiċi u ekonomiċi ta’ 
kull Stat Membru; jenfasizza li l-fornituri kollha tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru, tkun xi 
tkun il-forma legali tagħhom, għandhom ikunu taħt regolamentazzjoni soda u 
proporzjonata li tqis il-karatteristiċi tan-negozju tagħhom, b'mod partikolari dawk iffukati 
fuq perjodu twil;

31. Jinsisti li l-pensjonijiet tat-tieni pilastru, irrispettivament mill-fornituri tagħhom, 
m’għandhomx ikunu pperikolati mir-regolamentazzjoni tal-UE li ma tqisx il-perspettivi 
tagħhom fuq perjodu twil;

32. Iqis li l-proposti tal-Kummissjoni rigward il-miżuri prekawzjonarji għandhom mhux biss 
jidentifikaw u jqisu d-differenzi bejn is-sistemi nazzjonali, imma wkoll japplikaw il-
prinċipju ta' 'l-istess riskju, l-istess regoli' fi ħdan kull sistema nazzjonali u pilastru 
rispettiv; jenfasizza li l-miżuri għandhom ikunu strettament konformi mal-prinċipju tal-
proporzjonalità f’termini ta’ evalwazzjoni tal-għanijiet u l-benefiċċji kontra l-piżijiet 
finanzjarji, amministrattivi u tekniċi involuti u jqisu l-bilanċ ġust bejn l-infiq u l-
benefiċċji;

33. Iqis bħala utli, fir-rigward tal-miżuri prekawzjonarji kwalitattivi, il-proposti li 
jikkonċernaw il-governanza korporattiva msaħħa u l-ġestjoni tar-riskju u dawk li 
jirrigwardaw it-trasparenza mtejba u l-obbligi tal-iżvelar ta’ informazzjoni, kif ukoll l-
iżvelar tal-infiq u t-trasparenza tal-istrateġiji ta' investiment, u dawn għandhom jitressqu 
fil-qafas ta' kwalunkwe reviżjoni, dment li jiġu rispettati l-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità; jinnota li, minħabba d-differenzi konsiderevoli bejn l-Istati Membri, il-
konverġenza tal-miżuri prekawzjonarji kwalitattivi fil-livell tal-UE hija aktar fattibbli fuq 
terminu qasir ta' żmien milli l-konverġenza tal-miżuri prekawzjonarji kwantitattivi;

34. Mhuwiex konvint li, skont l-informazzjoni disponibbli bħalissa, huwa xieraq li jkun hemm 
rekwiżiti fil-livell Ewropew fir-rigward ta’ kapital proprju jew ta’ valutazzjoni tal-karta 
tal-bilanċ; jirrifjuta, bi qbil ma' dan ir-raġunament, kwalunkwe reviżjoni tad-Direttiva 
dwar il-Fondi għall-Pensjonijiet (id-Direttiva IORP), li jkollha l-għan li tikseb dan; 
jemmen, madanakollu, li l-Istudju dwar l-Impatt Kwantitattiv (QIS) li qed isir bħalissa 
mill-AEAPX, kif ukoll l-analiżi ta’ segwitu possibbli għal dak l-istudju, għandhom 
jitqiesu sew f'dan il-kuntest ta' politika; jenfasizza li jekk dawn ir-rekwiżiti kellhom jiġu 
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introdotti aktar tard, l-applikazzjoni diretta għar-rekwiżiti ta' Solvenza II għall-IORP ma 
tkunx l-aħjar strument;

35. Ifakkar li d-Direttiva dwar il-Fondi tal-Pensjonijiet tapplika biss għal skemi tal-pensjoni 
volontarji u ma tkopri l-ebda strument li jkun parti mill-iskema tal-pensjoni pubblika 
obbligatorja;

36. Jenfasizza li jeżistu differenzi kbar bejn prodotti ta’ assigurazzjoni u IORPs; jenfasizza li 
kwalunkwe applikazzjoni diretta ta’ rekwiżiti kwantitattivi ta’ Solvenza II għall-IORPs 
ma tkunx xierqa u tista' tkun potenzjalment ta' ħsara għall-interessi kemm tal-ħaddiema u 
kemm ta' min iħaddem; jopponi, għalhekk, l-applikazzjoni mingħajr adattament tar-
rekwiżiti ta' Solvenza II għall-IORPs, filwaqt li jibqa' miftuħ għal approċċ li jfittex is-
sigurtà u s-sostenibbiltà;

37. Jenfasizza li s-sħab soċjali (jiġifieri min iħaddem u l-ħaddiema) għandhom responsabbiltà 
komuni għall-kontenut tal-arranġamenti tal-pensjonijiet tax-xogħol; jenfasizza li ftehimiet 
kuntrattwali bejn is-sħab soċjali jeħtieġ li jiġu rikonoxxuti f'kull żmien b’mod partikolari 
fir-rigward tal-bilanċ bejn riskji u benefiċċji li skema ta' pensjonijiet tax-xogħol timmira li 
tilħaq;

38. Iqis li l-iżvilupp ulterjuri ta’ mudelli ta’ solvenza fil-livell tal-UE, bħall-Holistic Balance 
Sheet Model (HBS), ikun utli biss jekk l-applikazzjoni tagħhom, fuq il-bażi ta’ analiżi 
soda tal-impatt, turi li tkun realistika f’termini prattiċi u effettiva f’termini ta’ spejjeż u 
benefiċċji, b’mod partikolari minħabba d-diversità tal-IORPs fi ħdan l-Istati Membri; 
jenfasizza li kwalunkwe żvilupp addizzjonali ta' varjazzjonijiet ta' Solvenza II jew ta' HBS 
m'għandux ikollu l-għan li jintroduċi dispożizzjonijiet bħal dawk ta' Solvenza II; 

39. Jinnota varjetà kbira fid-disinn tal-pjanijiet tal-pensjonijiet, li jvarjaw minn benefiċċji 
definiti (BD) għal kontribuzzjoni definita (KD) jew skemi mħallta; jinnota wkoll ċaqliqa 
minn skemi BD għal skemi KD jew it-twaqqif ta’ pilastri ffinanzjati b’mod obbligatorju 
f’xi Stati Membri; jenfasizza li dan iżid il-bżonn ta' aktar trasparenza u forniment ta’ 
informazzjoni aħjar liċ-ċittadini rigward il-benefiċċji mwiegħda, il-livelli ta’ spiża u l-
istrateġiji ta’ investiment;

40. Jirrimarka li l-idea li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ugwali ta’ kompetizzjoni bejn 
assigurazzjoni fuq il-ħajja u IORPs tat-tieni pilastru hija relevanti biss sa ċertu punt, 
minħabba d-differenzi kbar bejn prodotti ta’ assigurazzjoni u IORPs li jiddependu fuq il-
profil tar-riskju, il-grad ta' integrazzjoni fis-suq finanzjarju u l-karattru ta' kwalunkwe 
fornitur partikolari li jkun favur il-profitt jew mhux għall-profitt ; jirrikonoxxi li minħabba 
kompetizzjoni bejn il-fornituri ta’ assigurazzjoni fuq il-ħajja u IORPs tat-tieni pilastru, 
huwa essenzjali li prodotti bl-istess riskji jkunu soġġetti għall-istess regoli biex jiġi evitat 
li jkunu żgwidati l-benefiċjarji u jiġu pprovduti bl-istess livell ta’ protezzjoni prudenzjali;

Inizjattiva 12

41. Jemmen li fil-każ ta’ insolvenza t-talbiet skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2008/94/KE 
għandhom ikunu konsistentement ssalvagwardati fl-Istati Membri kollha;

42. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti ħarsa ġenerali komprensiva fuq is-sistemi u l-miżuri 
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nazzjonali tas-sigurtà soċjali u, jekk jiġu identifikati inadegwatezzi f’dik l-evalwazzjoni, 
tfassal proposti tal-UE mtejba sabiex tiżgura li mekkaniżmi affidabbli, sempliċi, 
kosteffiċjenti u proporzjonati għal protezzjoni tad-drittijiet tal-pensjonijiet tax-xogħol jiġu 
stabbiliti fl-UE kollha;

43. Jenfasizza li kwistjonijiet rigward il-protezzjoni tal-pensjonijiet f’każ ta’ insolvenza huma 
relatati mill-qrib ma’ aspetti importanti tar-reviżjoni tal-IORP; jenfasizza li l-
Kummissjoni, fl-iżvilupp ta’ dawn iż-żewġ direttivi, għandha tiżgura li jkunu kongruwenti 
u kompatibbli b’mod sħiħ;

Inizjattiva 14

44. Jilqa’ t-tfassil ta’ kodiċi ta’ prattika tajba fil-qasam tal-iskemi tal-pensjonijiet tax-xogħol, 
li l-għan tagħha jkun li tagħti ħarsa ġenerali fuq il-prattiki tajba stabbiliti u tipproponi 
proposti fir-rigward ta’ sistemi u miżuri tas-sigurtà soċjali; jistieden lill-Kummissjoni 
sabiex tikkoordina b’mod xieraq dan ix-xogħol mar-reviżjonijiet u l-inizjattivi relevanti;

45. Jenfasizza li l-aspett tal-ġeneru wkoll jeħtieġ jiġi indirizzat speċifikament f’dan il-kuntest, 
minħabba l-fatt problematiku li preżentement in-nisa għandhom aktar opportunitajiet 
limitati mill-irġiel sabiex jakkumulaw tfaddil tal-irtirar mix-xogħol adegwat;

46. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippromwovi l-iżvilupp ta’ servizzi tat-traċċar tal-
pensjonijiet fl-Istati Membri kollha; jenfasizza - meta titqies ix-xejra attwali ta' impjegati 
li, b'mod aktar frekwenti milli fil-passat, jibdlu l-impjieg - li tali servizzi jsiru aktar u aktar 
importanti għan-nies sabiex jiksbu ħarsa ġenerali xierqa tad-drittijiet kollha u biex jieħdu 
deċiżjonijiet razzjonali dwar materji relatati mal-pensjonijiet;

47. Jinnota li, meta jkunu żviluppati b’mod sħiħ, is-servizzi tat-traċċar tal-pensjonijiet 
għandhom idealment ikopru mhux biss il-pensjonijiet tax-xogħol, iżda wkoll l-iskemi tat-
tielet pilastru u informazzjoni individwalizzata dwar drittijiet tal-ewwel pilastru;

Inizjattiva 17 

48. Jilqa' t-twaqqif ta' servizzi li jżommu rekords tal-pensjoni għall-ewwel u t-tieni pilastri fl-
Istati Membri; jilqa’ d-diskussjoni - u l-intentzjoni tal-Kummissjoni li tibda' proġett pilota 
- dwar it-twaqqif ta' servizzi transkonfinali li jżommu rekords tad-drittijiet tal-pensjoni 
għat-tieni pilastru sabiex tkun aktar faċli għall-ħaddiema biex jiċċaqilqu bejn l-Istati 
Membri mingħajr ma jitilfu d-drittijiet tal-pensjoni tagħhom; jenfasizza li ċ-ċittadini 
jeħtieġu informazzjoni ta’ kwalità għolja mill-iskemi tal-pensjonijiet (pilastri 1, 2 & 3) 
sabiex huma jkunu jistgħu jippjanaw it-tfaddil tal-irtirar u jikkunsidraw jieħdu pensjonijiet 
supplementari; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar 
prattiki attwali fl-Istati Membri u sabiex tippromwovi l-iżvilupp ta’ servizzi transkonfinali 
tat-traċċar tal-pensjonijiet;

49. Jinnota li, skont l-OECD, hemm nuqqas ta' mobbiltà bejn l-Istati Membri u li huma biss 
3 % taċ-ċittadini tal-UE fl-età tax-xogħol li jgħixu fi Stat Membru ieħor1; jemmen, 

                                               
1 OECD (2012), “Mobility and migration in Europe”, p. 63 Fi: OECD Economics Surveys: European Union 
2012, OECD Publishing.
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madankollu, li n-nuqqas ta' ċertezza legali dwar it-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni 
joħloq ostaklu għall-mobbiltà tax-xogħol fl-Ewropa;

50. Jinnota li l-mobbiltà transkonfinali mhijiex biss dritt fundamentali taċ-ċittadini tal-UE, 
iżda wkoll fattur importanti biex is-suq intern u l-ekonomija Ewropea jaħdmu b'mod 
effiċjenti kemm jista' jkun; jenfasizza li l-għan prinċipali tal-attivitajiet tal-UE fil-qasam 
tal-pensjonijiet għandu jkun li jitneħħew l-ostakoli li baqa’ għal tali mobbiltà;

51. Jenfasizza l-bżonn li titwessa’ l-bażi billi jinfetħu l-iskemi; 

52. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippromwovi servizzi transkonfinali tat-traċċar tal-
pensjoni effiċjenti; jenfasizza li l-iżvilupp ta' servizzi transkonfinali ta' traċċar tal-pensjoni 
- li jagħmilha aktar faċli għaċ-ċittadini li jaħdmu fi Stati Membri differenti matul il-
karriera tagħhom li jżommu rekord u jitolbu l-benefiċċji tal-pensjonijiet akkumulati 
tagħhom kollha - għandu jiġi promoss bħala kwistjoni ta' prijorità; jenfasizza li s-servizzi 
transkonfinali ta’ traċċar tad-drittijiet tal-pensjoni għandhom ikunu strutturati b’mod 
partikolarment effiċjenti, sempliċi mill-perspettiva legali u amministrattiva, kif ukoll 
kosteffiċjenti;

It-tielet pilastru: Tfaddil għall-pensjoni privata

53. Jirreferi għad-dikjarazzjonijiet ewlenin li ġejjin għall-inizjattivi 9, 10,13, 18, 19 u 20 li 
jirreferu għat-tielet pilastru;

54. Jirrealizza li t-tifsira, l-iskop u l-kompożizzjoni tat-tielet pilastru hi differenti fl-Istati 
Membri differenti;

55. Jenfasizza li ż-żamma ta’ pensjonijiet xierqa fl-ewwel pilastru, bil-prinċipji ta’ solidarjetà 
u protezzjoni adegwata għal kulħadd, għandha tingħata l-akbar prijorità fl-Istati Membri;
jenfasizza li t-tielet pilastru jista’ jkollu rwol supplementari hekk kif tonqos il-pressjoni 
demografika; jopponi l-miżuri kollha li jkunu ta' detriment għall-ewwel pilastru u 
jiffavorixxu t-tieni jew it-tielet pilastru;

56. Jiddispjaċih li s-sistemi tat-tielet pilastru huma ħafna drabi aktar intensivi fir-rigward tal-
kostijiet, aktar riskjużi u inqas trasparenti minn sistemi tal-ewwel pilastru; jitlob għall-
istabbiltà, l-affidabbiltà u sostenibbiltà għat-tielet pilastru;

57. Jinnota li f'xi Stati Membri, il-pensjonijiet tat-tielet pilastru huma disponibbli biss għal 
persuni li l-introjtu tagħhom hu suffiċjenti għalihom biex iħallsu l-kontribuzzjonijiet;
jitlob, għalhekk, biex persuni b'introjtu baxx jew medju jiġu aċċettati fit-tielet pilastru, u 
sabiex l-aċċess tagħhom għal dak il-pilastru jkun imsaħħaħ;

58. Jenfasizza li hu jqis bħala omissjoni fundamentali li l-Kummissjoni ma għamlithiex ċara 
fil-Green Paper liema hi l-bażi legali għar-regolamenti ppjanati fit-tielet pilastru;

Inizjattiva 9

59. Jiġbed l-attenzjoni, fir-rigward tal-Inizjattiva 9, lejn ir-rispett assolut tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà;
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60. Jikkunsidra li f’ċertu każijiet tfaddil għall-pensjoni privata jista’ jkun neċessarju biex 
tinbena pensjoni adegwata; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tikkoopera mal-Istati 
Membri fuq il-bażi ta’ approċċ tal-aħjar prattiki u tevalwa u ttejjeb inċentivi għal tfaddil 
ta’ pensjoni privata, b’mod partikolari għal individwi li altrimenti ma jibnux pensjoni 
adegwata;

61. Iqis li hija utli li jkun hemm valutazzjoni ta’ prattiki tajba stabbiliti u proposti għall-
ottimizzazzjoni ta’ inċentivi;

62. Jenfasizza li l-prijorità l-aktar importanti ta’ politika pubblika m’għandhiex tkun li 
tissussidja skemi tat-tielet pilastru, imma li tiżgura li kulħadd ikun protett adegwatament fi 
ħdan l-ewwel pilastru li jkun jaħdem sew u jkun sostenibbli;

63. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-vulnerabilità fil-konfront tal-kriżijiet tas-sistemi tat-
tielet pilastru li huma bbażati fuq il-kapital u tagħmel rakkomandazzjonijiet biex jitnaqqas 
ir-riskju;

64. Jipproponi li, fil-livell nazzjonali, jiġu eżaminati l-limitazzjonijiet legali fil-kostijiet fil-
konklużjoni u l-ġestjoni ta’ kuntratti, fil-bdil tal-fornitur jew fil-bdil tat-tip ta’ kuntratt u 
biex isiru rakkomandazzjonijiet f’dan ir-rigward;

65. Jikkunsidra li l-kodiċijiet ta’ kondotta fir-rigward tal-kwalità, il-provvista ta’ 
informazzjoni lill-konsumaturi u l-protezzjoni tal-konsumatur fit-tielet pilastru jistgħu 
jżidu l-attrazzjoni għall-pjanijiet tal-pensjoni tat-tielet pilastru; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni biex tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki eżistenti fl-Istati Membri;

Inizjattiva 13

66. Jappoġġja l-elaborazzjoni u t-twaqqif ta’ kodiċijiet ta’ kondotta volontarji fil-livell tal-UE 
– u possibilment skemi ta’ ċertifikazzjoni tal-prodott – fir-rigward tal-kwalità, l-
informazzjoni lill-konsumaturi u l-protezzjoni tagħhom fit-tielet pilastru; jekk il-kodiċijiet 
ta' kondotta volontarji ma jirnexxux, jirrakkomanda li l-Istati Membri jassumu kompiti 
regolatorji f'dawn l-oqsma;

67. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tfittex modi kif tista’ tuża aħjar il-leġiżlazzjoni tas-settur 
finanzjarju tal-UE meta tasal biex tiżgura li l-konsumaturi jingħataw pariri finanzjarji 
preċiżi u imparzjali dwar il-pensjoni u prodotti relatati ma’ pensjonijiet;

Inizjattiva 18

68. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati biex jilħqu ftehim speċjalment 
dwar kif tkun evitata taxxa doppja u n-nuqqas ta' tassazzjoni doppja fil-qasam tal-
pensjonijiet transkonfinali;

69. Iqis it-taxxi diskriminatorji wkoll bħala ostakolu kbir għall-mobbiltà transkonfinali u 
jitlob l-abolizzjoni tagħhom malajr kemm jista’ jkun, għalkemm jinnota kompetenza 
limitata tal-UE fil-qasam tal-politika tat-taxxa tal-Istati Membri;

Inizjattiva 19
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70. Iqis utli investigazzjoni tal-ostakoli għad-dritt kuntrattwali;

71. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinvolvi b’mod xieraq is-sħab soċjali permezz tal-istrutturi 
disponibbli;

Inizjattiva 20

72. Jenfasizza li mis-sistemi tal-ewwel pilastru, li mhumiex sostenibbli, jirriżultaw riskji serji 
għall-baġits nazzjonali;

73. Jenfasizza l-importanza li tintuża metodoloġija uniformi biex tiġi kkalkulata s-sostenibilità 
fuq perjodu twil ta’ finanzi pubbliċi u s-sehem fihom tal-obbligazzjonijiet relatati mal-
pensjonijiet;

74. Jistieden lill-Istati Membri, inter alia abbażi tar-Rapport dwar l-Adegwatezza tal-
Pensjonijiet 2012, sabiex jintensifikaw ix-xogħol tagħhom biex jevitaw il-faqar fix-
xjuħija; jenfasizza li jekk ma tittiħidx azzjoni kuraġġjuża dwar it-tisħiħ tas-sistemi tal-
pensjoni f'dan ir-rigward, l-għan tal-Ewropa 2020 dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali 
probabbilment ma jintlaħaqx;

75. Jenfasizza li element fundamentali biex jinbnew sistemi ta’ pensjonijiet aktar sostenibbli u 
adegwati hija li ssir enfasi fuq l-eradikazzjoni tal-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel; 
jenfasizza li jridu jittieħdu miżuri msaħħa f’dan ir-rigward fl-Istati Membri kollha, 
pereżempju fir-rigward tal-promozzjoni tal-paga indaqs, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni abbażi tas-sess, l-għoti ta’ krediti tal-pensjoni għall-kura tat-tfal u l-
anzjani, it-tnaqqas tal-inċidenza ta’ impjieg part-time involontarju, u t-titjib ta’ 
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-pensjoni f’impjiegi prekarji;
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