
PA\896471MT.doc PE483.860v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2012/2039(INI)

19.3.2012

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar l-istatut tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni Ewropej
(2012/2039(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Regina Bastos

(Inizjattiva – Artikolu 42 tar-Regoli ta' Proċedura)



PE483.860v02-00 2/4 PA\896471MT.doc

MT

PA_NonLeg_art42



PA\896471MT.doc 3/4 PE483.860v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli:

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-valuri tal-kumpaniji ta’ assigurazzjoni komuni jikkorrispondu mal-prinċipji 
fundamentali tal-mudell soċjali Ewropew; 

2. Ifakkar li l-kumpaniji ta’ assigurazzjoni komuni għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija 
tal-Unjoni billi jipprovdu kura tas-saħħa u benefiċċji tas-sigurtà soċjali lil iktar minn 
160 miljun ċittadin Ewropew1, li jsarrfu f’iktar minn 180 biljun euro fi primjums tal-
assigurazzjoni2 u li jimpjegaw iktar minn 350 000 persuna fl-Unjoni3;

3. Ikkummenta li fl-2010, 12.3 miljun ċittadin Ewropew kienu qed jaħdmu fi Stat Membru 
ieħor, li jirrappreżentaw 2.5% tal-popolazzjoni attiva tal-Unjoni; 

4. Enfasizza li b’25 % tas-suq tal-assigurazzjoni u 70 % tal-għadd totali ta’ intrapriżi tas-
settur, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni ma jistgħux jiġu injorati fis-suq uniku4; 

5. Irrimarka li l-pensjonijiet tal-irtirar u tas-superstiti jikkostitwixxu l-parti l-iktar 
sinifikanti tal-infiq fuq il-protezzjoni soċjali u li t-tixjiħ demografiku jirriskja li jqiegħed 
il-pressjoni fuq l-infiq pubbliku għall-protezzjoni soċjali;

6. Jenfasizza li ż-żieda fl-infiq fuq il-kura tas-saħħa u l-pensjonijiet jista’ jkollha 
konsegwenzi sinifikanti għas-sostenibilità u l-kopertura tas-sistemi attwali ta’ 
protezzjoni soċjali, li jista’ jwassal biex jimbotta lill-Istati Membri biex ibaxxu l-livell 
ta’ kontribuzzjoni tagħhom għall-protezzjoni soċjali obbligatorja u biex jittrasferixxu l-
ispejjeż tas-sigurtà soċjali għas-settur privat;

7. Ifakkar li l-kumpaniji ta’ assigurazzjoni komuni ma għandhomx strumenti ġuridiċi li 
jiffaċilitaw l-iżviluppi tagħhom kif ukoll l-attivitajiet transnazzjonali tagħhom fil-qafas 
tas-suq intern;

8. Iqis li l-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni tvarja b’mod 
konsiderevoli fl-Unjoni u li l-istatut Ewropew jista jintuża bħala punt ta’ tluq lejn tiqrib 
tal-liġijiet nazzjonali;

9. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni, wara li rtirat il-proposta ta' statut Ewropew għall-
kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni fl-2006, ma ressqitx proposta oħra li tipprovdi lil 
dawn il-kumpaniji bi strument ġuridiku adegwat biex jiġu faċilitati l-attivitajiet 
transkonfinali tagħhom;

                                               
1 AIM (Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Assistenza Mutwali), ara: Il-Memorandum tal-AIM lill-Parlament 

Ewropew il-ġdid
2 AIM/AMICE, Statut Ewropew għas-Soċjetajiet Mutwali, 2007
3 Ċentru internazzjonali tar-riċerka u l-informazzjoni dwar l-ekonomija pubblika, soċjali u kooperativa (CIRIEC), L-
Ekonomija Soċjali fl-Unjoni Ewropea, 2007.
4 COM(2011)206
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10. Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni rrikonoxxiet il-ħtieġa ta’ statut u li din hi impenjata biex 
tipprovdi leġiżlazzjoni tal-aqwa kwalità għall-organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali 
(inklużi l-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni), billi jiġi enfasizzat li dawn il-kumpaniji 
għandhom ikunu kapaċi joperaw b’mod transkonfinali bħala kontribut għall-isforz 
Ewropew biex iżidu t-tkabbir u jsaħħu l-fiduċja fiż-Żona Ekonomika Ewropea1;

11. Ifakkar li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni għandhom rwol importanti fl-ekonomiji 
tal-Istati Membri billi jikkontribwixxu għall-objettivi strateġiċi tal-Unjoni fl-
assigurazzjoni tat-tkabbir inklużiv b’aċċess għar-riżorsi fundamentali, għad-drittijiet u 
s-servizzi soċjali għal kulħadd, kif ukoll il-kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja għal 
kulħadd abbażi tas-solidarjetà u n-non-esklużjoni;

12. Jenfasizza li l-ekonomija soċjali, u b'mod partikolari l-kumpaniji tal-assigurazzjoni 
komuni, għandhom rwol essenzjali fl-ekonomija tal-Unjoni, billi jgħaqqdu l-profitt mas-
solidarjetà, joħolqu impjiegi ta' kwalità għolja, isaħħu l-koeżjoni soċjali, ekonomika u 
reġjonali, jiġġeneraw kapital soċjali, jippromwovu ċittadinanza attiva, solidarjetà u tip 
ta' ekonomija b'valuri demokratiċi li tqiegħed lill-persuni fl-ewwel post, kif ukoll 
tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u l-innovazzjoni soċjali, ambjentali u teknoloġika2;

13. Ifakkar li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni huma mitluba biex ikollhom rwol 
f'dawn l-isfidi flimkien mas-settur privat, u li għalhekk għandhom ikunu kapaċi joperaw 
fl-Unjoni f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni bħal dawk ta’ forom oħra ta’ intrapriżi;

14. Jiddispjaċih li għad jeżistu lakuni fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni billi l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni komuni ma jissemmewx speċifikament fit-trattati u billi l-mudelli tal-
intrapriżi tagħhom mhumiex koperti fil-leġiżlazzjoni sekondarja, li tirreferi għall-
intrapriżi pubbliċi u privati, li taffettwa l-istatut tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni 
komuni, l-iżvilupp tagħhom u l-istabbiliment ta’ grupp transkonfinali;

15. Ifakkar li l-istatut Ewropew għall-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni hu essenzjali 
għal integrazzjoni aħjar fis-suq uniku kif ukoll għall-kontribuzzjoni biex jinkisbu l-
objettivi tal-istrateġija 2020 bbażati fuq it-tkabbir u l-impjiegi;

16. Jenfasizza li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni huma elementi sodi u sostenibbli, li 
rreżistew il-kriżi finanzjarja b’mod aħjar, fl-ekonomiji kollha partikolarment fil-qasam 
tal-assigurazzjoni u l-protezzjoni soċjali;  ifakkar li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni 
komuni huma partikolarment attivi fil-qasam tat-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-bżonnijiet 
soċjali, u li l-implikazzjoni tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni komuni fil-qasam tal-
pensjonijiet toffri opportunitajiet addizzjonali liċ-ċittadini tal-Unjoni;

17. Jitlob lill-Kummissjoni tqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni 
komuni biex tiggarantixxi l-ugwaljanza tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni, sabiex jiġi 
evitat id-diskriminazzjoni addizzjonali u jiġi ggarantit suq ġust u kompetittiv;

                                               
11 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ April 2011 intitolata “L-Att dwar is-Suq Uniku - Tnax-il xprun sabiex jiġi 
stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja - ‘Flimkien għal tkabbir ġdid’”(COM(2011)206)
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Frar 2009 dwar l-ekonomija soċjali


