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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. Jinnota l-impatt tar-riċessjoni globali fuq il-finanzi pubbliċi u l-ekonomija aktar wiesgħa; 
barra minn hekk, iqis li l-fatt li l-popolazzjoni qiegħda tixjieħ u li r-rata tat-twelid qiegħda 
tonqos fl-Ewropa jirrappreżenta bidla demografika fundamentali li tkun teħtieġ riforma 
tas-sistema tal-welfare u ta' dik fiskali tal-Ewropa;

2. Jinnota li l-kwistjonijiet diversi relatati mal-bidla demografika fis-soċjetà jidħlu 
esklużivament fil-kompetenza tal-Istati Membri u li ma hemm l-ebda kompetenza ġenerali 
tal-Komunità biex jiġu stabbiliti regoli Ewropej li jindirizzaw il-bidla demografika; 
jagħraf il-ħtieġa li kull Stat Membru jieħu azzjoni biex jiżgura li l-finanzi pubbliċi tiegħu 
jkunu sostenibbli u li jistgħu jindirizzaw b'mod adegwat il-bidla demografika;

3. Jenfasizza l-ħtieġa biex jitħeġġeġ il-provvediment ta' pensjonijiet privati u biex jiġi żgurat 
li l-pensjonijiet tas-settur pubbliku ma jkunux aktar ġenerużi, kemm f'termini ta' 
kontribuzzjonijiet kif ukoll ta' benefiċċji, minn dawk tal-persuni taxxabbli li finalment 
iħallsu għalihom; jinnota li l-fondi tal-pensjonijiet tas-settur privat se jkollhom rwol 
importanti biex inaqqsu l-piż futur tal-provvediment ta' pensjonijiet statali;

4. Jitlob li l-iskala sħiħa tal-passivi tal-pensjonijiet tas-settur pubbliku li ma jkunux 
iffinanzjati tkun aktar ċara billi dawn jiġu inklużi fir-relazzjoni tad-dejn tal-gvern mal-
PGD;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jżidu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol permezz ta' 
ħinijiet flessibbli tax-xogħol, promozzjoni tax-xogħol part-time u xogħol mid-dar;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġaw il-familji fis-sistemi fiskali u ta' benefiċċji tagħhom;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ineħħu d-diżinċentivi, partikolarment fir-rigward tat-taxxa 
u l-pensjonijiet, għall-anzjani biex ikomplu jaħdmu wara l-età tal-irtirar.


