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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:

QAFAS TAL-PENSJONIJIET

1. Jinnota li kemm il-Linji Gwida Ġenerali għall-Politika Ekonomika u kemm il-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir jirreferu għal infiq pubbliku relatat mal-età; jirrikonoxxi li l-inklużjoni 
korretta tal-obbligi pensjonistiċi hi biss waħda mill-ħafna kundizzjonijiet għas-
sostenibbiltà; jitlob li r-riforma tal-governanza ekonomika tqis din id-dimensjoni kif 
dovut;

2. Waqt li jqis li sistema tal-pensjonijiet sostenibbli u li tiffunzjona tajjeb hi estremament 
importanti għall-istabbiltà tal-finanzi pubbliċi, jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi 
sistema li tqis b'mod ġust l-ispejjeż kollha tar-riformi pensjonistiċi meta tkun qed tniedi 
deċiżjonijiet marbutin mal-proċeduri ta' defiċit eċċessiv;

3. Jenfasizza li finanzi pubbliċi sostenibbli jirrikjedu li t-total tad-dejn pubbliku u privat jiġi 
inkluż fil-valutazzjoni; ifakkar li t-tifdil għall-pensjonijiet mhux biss tifdil destinat għall-
pensjonijiet; jitlob li l-iskala sħiħa tal-obbligi pensjonistiċi tas-settur pubbliku li ma 
jkunux iffinanzjati ssir trasparenti billi dawn jiġu inklużi fir-relazzjoni tad-dejn tal-gvern 
mal-PGD;

4. Jinsisti li l-Istati Membri għandhom jinkludu aħjar id-dimensjoni tal-UE fil-politiki 
tagħhom bl-intenzjoni li jtejbu l-funzjonament tas-suq intern u jiffaċilitaw il-mobbiltà tal-
ħaddiema;

5. Josserva li r-riformi pensjonistiċi huma meħtieġa fil-kuntest tat-tixjiħ demografiku u l-
kriżi finanzjarja u ekonomika, imma fl-istess ħin jinnota li l-ewwel objettiv ta' riforma 
għandu jkun li jiġi żgurat dħul xieraq għal kulħadd wara l-irtirar;

6. Jemmen li l-UE għandha rwol b'saħħtu fl-iżvilupp ta' definizzjoni ta' benefiċċju xieraq 
għal wara l-irtirar, fil-forma ta' sett ta' prodotti u servizzi li l-anzjani jeħtieġu biex igawdu 
ħajja diċenti;

7. Jirrikonoxxi li m'hemm l-ebda sistema tal-pensjonijiet perfetta, imma jinsab konvint li 
għandha tinstab sistema bbilanċjata, msejsa fuq diversi pilastri, ta' pensjonijiet pubbliċi, 
tax-xogħol u privati, kif ukoll iffinanzjati u mhux; hu tal-opinjoni li kull Stat Membru 
għandu jiddefinixxi livell ta' dħul minimu wara l-irtirar sabiex jevita li jżid il-faqar fost 
popolazzjoni li qed tixjiħ;

8. Josserva li allavolja jeżistu aktar prodotti pensjonistiċi fis-siq, mhux kull ċittadin 
Ewropew għandu aċċess għalihom;

9. Hu konxju li l-ħaddiema ġeneralment ma jaħdmux sal-età meta teoretikament iridu 
jirtiraw; jisħaq fuq il-fatt li l-ewwel prijorità biex tintlaħaq is-sostenibbiltà hu l-iżgurar tal-
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kapaċità tal-ħaddiema li jaħdmu sa dik l-età billi jiġu implimentati politiki xierqa għat-
tisħiħ tal-impjiegi;

10. Jemmen li l-aħjar reazzjoni biex tiġi żgurata l-bażi finanzjarja tal-iskemi tal-pensjonijiet 
pubbliċi hi livell ogħla ta' impjiegi u li l-UE għandha tiffoka fuq il-mod kif tikseb livell 
għoli ta' parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u rata għolja ta' impjiegi;

11. Jikkunsidra li hemm bżonn li ż-żieda fl-età tal-irtirar tiġi kkorrelata mal-medja tal-għomor 
tal-ħajja u l-kundizzjonijiet tax-xogħol;

ID-DIRETTIVA DWAR L-ISTITUZZJONIJIET GĦALL-PROVVISTA TA' RTIRAR 
OKKUPAZZJONALI

12. Josserva li, ġeneralment, l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-istituzzjonijiet għall-
provvista ta' rtirar okkupazzjonali mill-Istati Membri ddewmet; jifhem li l-Istati Membri 
kellhom diffikultà biex jinkorporaw dawn ir-regoli u l-prinċipji ġodda fis-sistemi 
nazzjonali tagħhom; 

13. Jistieden lill-Kummissoni tiċċara meta attività ssir transkonfinali, waqt li tqis ukoll id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħaddiema Stazzjonati u l-pożizzjoni tal-espatrijati 
b'mod ġenerali, u li l-liġijiet soċjali u tax-xogħol, inkluż is-sħubija obbligatorja, japplikaw 
biss għall-iskemi tal-pensjonijiet; barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tkompli 
tarmonizza r-regoli rigward dispożizzjonijiet tekniċi, b'mod partikulari r-rata teknika tal-
imgħax, għall-prevenzjoni ta' arbitraġġ superviżorju; jissuġġerixxi li l-Istati Membri 
għandhom jippermettu d-delimitazzjoni;

SOLVENZA

14. Jikkunsidra li Solvenza II hi punt ta' tluq prezzjuż biex tiġi żviluppata skema ta' solvenza 
għall-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali; jenfasizza li skema ta' dan it-
tip teħtieġ tiġi adattata għall-ispeċifiċitajiet tal-pensjonijiet, b'mod partikulari fir-rigward 
tal-kundizzjonalità tad-drittijiet pensjonistiċi, kemm idumu l-portafolli pensjonistiċi u l-
istrument bi skop dedikat għall-operazzjoni ta' portafoll ta' prodotti omoġenji;

15. Jikkunsidra li l-elementi kwalitattivi ta' Solvenza II huma ta' importanza kbira għall-
applikazzjoni tagħhom għall-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali; 
jinnota li dan japplika, b'mod partikulari, għar-rekwiżit f'dak li għandu x'jaqsam mal-
ġestjoni tajba tar-riskji;

16. Josserva li l-fondi tal-pensjonijiet, inklużi l-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar 
okkupazzjonali, għadhom regolati u sorveljati bħala entitajiet finanzjarji indipendenti, 
għalkemm, fil-prattika, dawn l-attivitajiet jitwettqu minn konglomerati; 

17. Hu tal-fehma li l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u 
l-Pensjonijiet tax-Xogħol) għandha tiżvolġi rwol importanti fl-iżvilupp ta' skema ta' 
solvenza, b'mod ġenerali, għall-fondi tal-pensjonijiet u, b'mod speċifiku, għall-
istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali;

INSOLVENZA
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18. Jieħu nota sew tal-varjetà wiesgħa fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Insolvenza; josserva li għalkemm jista' jkun li r-rekwiżiti leġiżlattivi huma pjuttost 
xierqa, ir-riżultat jista' ma jkunx, fatt li jmur kontra l-objettiv tad-Direttiva; jirreferi għall-
konklużjoni tal-Kummissjoni li, f'ċerti każi, dwar l-implimentazzjoni tal-obbligi imposti 
mill-Artikolu 8 tad-Direttiva, jistgħu jitqajmu kwistjonijiet fir-rigward tal-punt sa fejn 
uħud minn dawn il-miżuri huma suffiċjenti biex iħarsu l-interessi tal-impjegati u l-persuni 
rtirati fil-każ ta' insolvenza tal-impjegatur u li hemm bżonn jiġu indirizzati għadd ta' 
kwistjonijiet;

19. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi mill-qrib l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, tieħu 
azzjoni kontra l-Istati Membri fejn tkun ġustifikata u, meta terġa teżamina d-Direttiva, tqis 
is-sitwazzjoni speċifika dwar l-obbligi ta' finanzjament tal-impjegatur fir-rigward tal-
impjegat jew il-fond tal-pensjonijiet tiegħu; hu tal-opinjoni li, bħala prinċipju, id-drittijiet 
pensjonistiċi tal-impjegati pprovduti mill-impjegatur għandhom ikunu kompletament 
iffinanzjati u separati minn dak l-impjegatur;

20. Jisħaq fuq il-fatt li l-mistoqsijiet relatati mal-iskema ta' solvenza għall-fondi tal-
pensjonijiet, inklużi l-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, u skema 
għall-garanzija tal-pensjonijiet huma marbutin mill-qrib ma' riżoluzzjoni suffiċjenti tal-
kwestjonijiet relatati mal-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar l-Insolvenza;

INFORMAZZJONI

21. Hu konxju tal-fatt li l-għarfien tal-impjegati dwar il-pensjonijiet hu limitat ħafna; hu tal-
opinjoni li hemm bżonn li l-impjegati jkunu informati aħjar dwar kull dritt pensjonistiku li 
jakkumulaw, il-kundizzjonijiet li għalihom hu soġġett, is-sigurtà u l-portabbiltà ta' dan id-
dritt u l-bżonn li jista' jkun hemm għal tifdil ulterjuri biex jintlaħaq livell speċifikat;

22. Jinnota li l-fatt li jkun hemm aktar għażla mhux dejjem aħjar; jenfasizza li s-suġġett hu ta' 
ftit interess għall-impjegati u hu kumpless ħafna; hu tal-opinjoni li għandu jkun hemm 
disponibbli għażliet awtomatiċi, preferibbilment bi sħubija mandatorja u li l-fakultà li 
wieħed ma jissieħibx għandha tkun limitata;

KOORDINAMENT TAL-POLITIKI

23. Ifakkar li l-President Barroso qiegħed il-pensjonijiet bħala prijorità diġà waqt l-ewwel 
leġiżlatura tiegħu; hu tal-opinjoni li, s'issa, ma kienx hemm approċċ koerenti u 
komprensiv; jilqa' l-Green Paper bħala pass inizjali għal approċċ ta' dan it-tip; jistenna 
bil-ħerqa proposti leġiżlattivi konkreti fil-futur qarib;

24. Jistieden lill-Kummissjoni torganizza ruħa b'aktar attenzjoni fuq il-pensjonijiet billi 
tistabbilixxi task force ippreseduta mill-President Barroso, bl-involviment tal-kompetenzi 
relatati mal-kwistjonijiet pensjonistiċi tad-DĠ rilevanti kollha, b'mod partikulari d-DĠ 
ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO u s-Servizzi tal-Eurostat u l-BĊE.


