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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Green Paper bit-titolu ta' 'Lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, 
sostenibbli u siguri'
(2010/2239(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Lulju 2010, ‘Green Paper, 
lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri’ (COM(2010)0365).

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta’ XX ta’ Novembru 2010 dwar l-isfidi 
demografiċi u s-solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumotat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Lulju 2010, ‘Green Paper, lejn sistemi ta' 
pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri’2,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji 
gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri: It-Tieni Parti tal-Linji Gwida 
Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020 (COM(2010)0193), u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Settembru 2010 dwarha3,

– wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ April 2009 dwar 'Kif 
għandna nittrattaw l-impatt tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fl-UE (Ir-Rapport dwar it-Tixjiħ 
2009)’ (COM(2009)0180) u r-iżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Settembru 20104,– wara li 
kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tal-persuni 
esklużi mis-suq tax-xogħol5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-aġenda soċjali 
mġedda6,

– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Novembru 2008 dwar il-futur tas-sistemi 
tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet: il-finanzjament tagħhom u t-tendenza lejn l-
individwalizzazzjoni7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal, fl-UE8,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2005)0507 u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’Ġunju 20079,

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 ĠU C 16E, 22.1.2010, p. 25.
8 ĠU C 9E, 15.1.2010, p. 11
9 ĠU C 146E, 12.6.2008, p. 122.
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tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal- Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2010),

A. billi n-nies qed jidħlu fil-forza tax-xogħol ta' età akbar minħabba edukazzjoni aktar fit-tul 
u ogħla, bħala medja n-nies qed jitilqu mis-suq tax-xogħol aktar kmieni mill-età legali tal-
pensjoni, u t-tul tal-ħajja qed jiżdied,

B. billi l-għadd ta’ nies li qed jidħlu fis-suq tax-xogħol qed jonqos (il-popolazzjoni tal-UE li 
hi tal-età tax-xogħol se tibda tonqos mill-2012 ’il quddiem) u l-għadd ta’ pensjonanti qed 
jogħla (fl-2008 kien hemm erba’ ċittadini tal-UE li huma tal-età tax-xogħol għal kull 
persuna ta’ 65 sena jew aktar, sal-2020 din iċ-ċifra se tkun ħamsa għal kull wieħed, u sal-
2060 se tkun tnejn għal kull wieħed),

C. billi l-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea għandha tqis l-approċċ olisitku kif 
hemm ippreżentat fil-Green Paper,

D. billi l-kriżi finanzjarja wasslet għal żieda fil-qgħad, defiċits baġitarji li kulma jmur qed 
jiżdiedu f’ħafna Stati Membri u problemi fil-finanzjament tal-pensjonijiet (kemm jekk 
huma ffinanzjati mit-taxxi u kemm jekk b'mod ieħor),

ĠENERALI
Il-livell tal-UE u l-Istati Membri

1. Japprezza l-approċċ olistiku adottat mill-Green Paper, li hu maħsub biex jagħti impetu 
ġdid fil-livell nazzjonali u fil-livell ta' UE bil-għan li jsalvagwardja l-pensjonijiet tax-
xjuħija;

2. Jenfasizza li l-Istati Membri jiffaċċjaw sfidi enormi biex jiżguraw li l-pensjonijiet 
jissodisfaw dak kollu li qed jistennew iċ-ċittadini;

3. Jinnota b’dispjaċir il-fatt li ma ssemmew xejn l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs), li huma waħda mill-għejun prinċipali ta' impjiegi fl-UE u jistgħu, għandhom u 
jixtiequ jagħmlu kontribut mill-akbar għas-sostenibilità u l-adegwatezza tas-sistemi tal-
pensjonijiet;

4. Josserva li politiki ekonomiċi u soċjali sodi jagħmlu kontribut importanti għat-tkabbir u l-
istabbiltà;

5. Iqis li l-investiment fuq perjodu twil fis-sistemi tal-pensjonijiet jirrikjedi approċċ pożittiv 
bħala parti mill-governanza ekonomika u b'mod aktar partikolari fil-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir;

6. Jenfasizza li l-pensjonijiet u s-sistemi tal-pensjonijiet huma responsabilità primarja tal-
Istati Membri;

7. Josserva li l-UE m’għandhiex ġabra ta’ kriterji komuni li jilluminaw id-diversi sistemi tal-
pensjonijiet u li għalhekk hemm nuqqas ta’ superviżjoni trasparenti li hija applikabbli 
għas-sistemi kollha;

Sess
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8. Jiddispjaċih li l-Green Paper ma tiddedika l-ebda attenzjoni lill-kwistjoni tas-sessi, 
partikolarment meta wieħed iqis li, minħabba d-disparitajiet fil-karrieri, in-nisa għandhom 
pensjonijiet iżgħar bħala medja;

9. Jenfasizza kemm hu importanti li l-jeddijiet għall-pensjonijiet jiġu individwalizzati b'tali 
mod li tiġi ggarantita l-indipendenza ekonomika tal-irġiel u tan-nisa;

ADEGWATEZZA
10. Ma jidhirlux li huwa possibbli li tiġi ffissata pensjoni adegwata f’livell Ewropew, għax l-

ammont meħtieġ jiddependi ħafna miċ-ċirkostanzi speċifiċi fl-Istati Membri;
11. Iqis li l-Istati Membri huma risponsabbli huma stess li jagħmlu provvediment ta’ pensjoni 

adegwata għaċ-ċittadini tagħhom bħala parti mill-politiki soċjali u ekonomiċi tagħhom;
12. Jenfasizza li, fi ħdan id-diversità tas-sistemi tal-pensjonijiet, is-sistemi ġenerali (l-ewwel

pilastru) ikkombinati mas-sistemi marbuta max-xogħol (it-tieni pilastru) jipprovdu l-aħjar 
garanzija ta’ provvediment ta’ pensjoni adegwata;

13. Jisħaq li s-sostenibilità u l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet ċertament li huma 
affettwati wkoll mit-tielet pilastru, jiġifieri t-tfaddil individwali, kemm jekk iffaċilitat u 
kemm jekk mod ieħor; 

14. Jinnota li l-baġits nazzjonali jinsabu taħt pressjoni ħarxa u li ħafna Stati Membri qed 
jeżaminaw mill-ġdid l-effiċjenza tal-infiq; jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw 
idaħħlux kumpens ħalli dawk kollha li jħallsu t-taxxi li ma jistgħux jilħqu l-livell ta’ 
ambizzjoni fl-ewwel u t-tieni pilastru jkunu intitolati għal kumpens supplementari tal-
kontribuzzjonijiet tal-pensjoni fit-tieni pilastru jew tal-kontribuzzjonijiet għal skemi tal-
pensjoni privati fit-tielet pilastru; jinnota li dan jista’ jgħin ukoll lill-Istati Membri 
jistabbilixxu struttura ta’ tliet pilastri;

15. Jenfasizza li l-inflazzjoni tagħmel ħsara lis-sostenibilità u l-adegwatezza tas-sistemi tal-
pensjonijiet.

QAFAS TAL-PENSJONIJIET
ETÀ TAL-IRTIRAR
16. Iqis li, meta jitqiesu t-tendenzi demografiċi u l-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun jista’ jsir il-ħlas 

għall-pensjonijiet, ikun meħtieġ li aktar nies jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u li jagħmlu
hekk għal żmien itwal; josserva li t-tul mistenni tal-ħajja qed jiżdied u jistieden lill-Istati 
Membri jikkunsidraw jorbtux l-età tal-irtirar statutorja mat-tul mistenni tal-ħajja;

17. Jinnota li hemm disparitajiet maġġuri fl-età tal-irtirar statutorja u fl-età meta l-persuni ta’ 
età akbar fil-fatt jieqfu jkunu impjegati; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri u liż-żewġ 
naħat tal-industrija jiskambjaw tagħrif dwar esperjenzi tajba u jikkonkludu ftehimiet li 
jwasslu għat-titwil tal-ħajja tax-xogħol, pereżempju billi n-nies li jaħdmu għal aktar żmien 
jiġu ppremjati;

18. Iqis li, għall-impjegati li huma ta’ età akbar li jwettqu xogħol li jkun jitlob ħafna minnhom 
fiżikament u/jew mentalment, suq tax-xogħol li jkun adattat għall-flessibilità u għas-
sigurtà jrid joffri soluzzjonijiet kreattivi bħalma huma flessibilità akbar fl-età tal-irtirar 
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statutorja, pensjonijiet tal-part-time jew kundizzjonijiet tax-xogħol adattati, bl-enfasi fuq 
il-fatt li dak li jkun ikollu l-abbiltà li jaħdem, ħalli jinstab bilanċ dewwiemi bejn ir-
rekwiżiti tal-impjiegi u l-kapaċitajiet tal-ħaddiema; iqis li hemm ħtieġa ta’ politika attiva 
biex issir prevenzjoni tad-diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ età;

STRATEĠIJA UE 2020
19. Jiddispjaċih li l-iStrateġija 2020 ma tiddedika l-ebda attenzjoni espliċita għal sistemi 

sostenibbli u adegwati tal-pensjonijiet;

20. Iqis li, jekk l-iStrateġija 2020 tkun suċċess, dan ikun ifisser li aktar nies ikunu f'impjieg u 
li t-tkabbir ekonomiku se jgawdi minn dan, u b'hekk tisseddaq is-sostenibilità tas-sistemi 
tal-pensjonijiet; 

21. Jappoġġa, skont l-iStrateġija 2020, politika tas-suq tax-xogħol li jkollha mira partikolari u 
li tkun attiva li se twassal għal parteċipazzjoni akbar fl-impjiegi min-naħa tal-ħaddiema ta’ 
età akbar, in-nisa, il-membri tal-gruppi ta’ minoranza u dawk li ilhom qiegħda għal ħafna 
żmien;

ID-DIRETTIVA IORP
MOBBILTÀ U TRASFERIMENTI
22. Jisħaq fuq l-importanza dejjem akbar tal-mobilità tas-suq tax-xogħol fl-UE, kif ukoll fuq 

il-ħtieġa ta' mobilità bħal din;

23. Jinnota li, fl-ewwel pilastru, il-jeddijiet għall-pensjoni huma regolati mir-Regolament ta’ 
kkordinament relevanti, imma li, għall-pensjonijiet tat-tieni pilastru, jeħtieġ li jkun hemm 
arranġamenti biex tkun żgurata l-portabilità;

24. Iqis li, minħabba d-diversità u l-kumplessità tad-diversi sistemi tat-tieni pilastru, jeħtieġ li 
jiġu stabbiliti kondizzjonijiet rigward il-portabilità tal-jeddijiet għall-pensjoni li jkunu ġew 
akkwistati fis-sens li l-portabilità tibda meta jiġu konklużi kuntratti ġodda, filwaqt li 
applikazzjoni għal trasferiment tiġi approvata biss jekk is-somma attwarja ttrasferita 
għandha titqiegħed f'fond li l-għan tiegħu hu l-ħlas ta' pensjonijiet tax-xjuħija; iqis li t-
taxxa trid tiġi kkalkulata u mħallsa fl-Istat Membru fejn ikunu ġew akkumulati l-jeddijiet;
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RIEŻAMI TAL-LEĠIŻLAZZJONI TAL-UE
25. Jinnota li f’ħafna Stati Membri ġiet rikonoxxuta l-importanza tal-provvediment tal-

pensjonijiet tat-tieni pilastru, u li jrid ikun żgurat ukoll li dan il-provvediment ikun 
jissodisfa l-kondizzjonijiet u l-kriterji Ewropej applikabbli għall-provvediment tat-tieni 
pilastru; 

26. Iqis li t-tieni pilastru għandu jkun disponibbli għall-impjegati kollha bi dritt, mingħajr l-
ebda diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ sess, settur u/jew kuntratt tax-xogħol;

27. Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga kif id-dritt li l-impjegati jipparteċipaw fit-tieni 
pilastru jista’ jiġi iffaċilitat u tagħmel proposti biex jiġi żviluppat pilastru bħal dan fejn 
għadu ma jeżistix;

28. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw l-iżvilupp ta' djalogu soċjali fil-qasam tal-
provvediment tal-pensjonijiet tax-xjuħija;

29. Iqis li r-regoli tal-UE rigward it-tielet pilastru u l-funzjonament transkonfinali tiegħu 
mingħajr xkiel iridu jiġu eżaminati fid-dawl tal-funzjonament kif għandu jkun tas-suq 
intern u fid dawl tal-ħolqien ta’ kondizzjonijiet l-istess għall-partijiet kollha;

LEĠIŻLAZZJONI EWROPEA/PRATTIKA TAJBA
30. Jappoġġa l-istabbiliment tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-

Xogħol (AEAPX); jisħaq fuq il-ħtieġa li din tiġi mgħammra bil-għan li tkun tista' twettaq 
b'mod effikaċi l-kompiti fdati lilha;

31. Jenfasizza kemm hu importanti l-użu ta’ metodoloġija uniformi għall-ikkalkolar tal-parti 
tad-dejn nazzjonali li hija dovuta lill-obbligi marbuta mal-pensjonijiet;

SOLVENZA
LEĠIŻLAZZJONI TAL-UE DWAR L-INSOLVENZA
TAGĦRIF
PARTEĊIPAZZJONI U INVESTIMENT
32. Jinsab imħasseb dwar it-tagħrif inadegwat ipprovdut lill-pubbliku mill-awtoritajiet 

pubbliċi u mill-korpi li jamministraw il-pensjonijiet rigward il-ħtieġa, il-possibilitajiet, il-
jeddijiet akkumulati, ir-riżultati li x’aktarx joħorġu u l-istat attwali tal-affarijiet fir-rigward 
tal-pensjonijiet tax-xjuħija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu bidu għal 
kampanji biex il-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu u jiġu inkoraġġiti jieħdu miżuri biex 
jiżguraw għalihom infushom provvediment adegwat tal-pensjonijiet;

33. Iqis li t-tagħrif ipprovdut lill-membri individwali tal-pubbliku fl-Istati Membri u minn 
fondi rigward il-jeddijiet akkumulati li komunement huma rreġistrati f’reġistru nazzjonali 
tal-pensjonijiet għandhom ikunu konnessi fil-livell Ewropew.

34. Iqis li, meta d-dispożizzjoni tal-pensjonijiet tiġi rriformata, jew meta ssir bidla minn 
pensjoni mwiegħda għal arranġament ta’ pensjoni mwiegħed, jew minn sistema ta’ salarju 
finali għal sistema ta’ slarju medju, il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf fil-pront u 
għalkollox dwar il-konsegwenzi;
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KOORDINAMENT TAL-POLITIKI
35. Iqis li, fid-dibattitu ulterjuri dwar sistema tal-pensjonijiet adegwata, sikura u sostenibbli, 

ikun ta’ għajnuna li tiġi stabbilita pjattaforma tal-pensjonijiet li fuqha jkunu rrappreżnetati 
l-partijiet interessati li jikkontribwixxu tagħrif dwar l-aħjar prattiki u jgħinu biex jiġu 
mħejjija l-inizjattivi ta’ politika;

36. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-tendenzi demografiċi, i.e. il-piramida rasha 'l isfel li nistgħu nistennew li naraw meta jasal 
il-waqt u l-istennija ta’ ħajja itwal li għandna x-xorti tajba li ngawdu, f'liema kuntest in-nies li 
huma akbar fl-età jibqgħu b’saħħithom u attivi u jipparteċipaw fis-soċjetà għal aktar żmien, 
joħolqu l-ħtieġa li nikkunsidraw strateġija għal koeżjoni u koerenza ġdida fil-qasam tal-
pensjonijiet.

Wasal iż-żmien għal inizjattivi li jiddefinixxu mill-ġdid il-ġejjieni taż-żgħar u l-kbar u s-
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u n-nies, u b’hekk jagħtu kontribut għall-provvediment 
adegwat ta’ dħul sostenibbli, sikur u adegwat wara l-irtirar.

Ir-rapporteur tirrealizza perfettament li hemm disparitajiet maġġuri bejn is-sistemi ta’ 
pensjoni fl-Ewropa, u li Stati Membri ġodda u ċ-ċittadini tagħhom jiffaċċjaw aktar problemi 
mill-oħrajn minħabba li hu mixtieq wisq li tiġi stabbilita sistema tal-pensjoni diversifikata 
(b’diversi pilastri), bil-għan li r-riskji jitferrxu. 

Barra minn hekk, ħafna Stati Membri b’sistemi tat-tip Pay-As-You-Go (PAYG) 
(partikolarment fl-UE ta’ 15) qed jiġu kkonfrontati b’żidiet kbar fl-ispejjeż issa u fil-ġejjieni, 
li jfisser pressjoni li kulma jmur qed tiżdied fuq is-solidarjetà u piżijiet akbar għall-
ġenerazzjoni aktar żagħżugħa. Barra minn hekk, il-kriżi finanzjarja u ekonomika wriet li l-
ebda sistema tal-pensjoni ma hi immuni għal ġrajjiet bħal dawn imma li defiċits kbar tal-
baġits, rata għolja ta’ qgħad u possibilità limitata ħafna għat-tiżjid tal-piż tat-tassazzjoni u 
taxxi oħra laqtu b’mod partikolari lis-sistemi tat-tip Pay-As-You-Go. 

Iż-żgħażagħ qed jidħlu fis-suq tax-xogħo aktar tard minħabba li qed jieħdu edukazzjoni aħjar. 
Barra minn hekk, hemm tendenza li dak li jkun jirtira qabel ma jkun laħaq l-età statutorja tal-
irtirar. In-nies dejjem jaħdmu għal anqas żmien milli hemm bżonn sabiex ikopru l-jeddijiet 
tagħhom tal-pensjoni. L-adozzjoni ta’ sistemi ta’ pensjoni u ta’ xogħol li huma aktar flessibbli 
u individwali tista’ tagħmilha possibbli li dak li jkun jipparteċipa fis-suq tax-xogħol għal aktar 
żmien, imma dawn is-sistemi huma rari wisq fil-preżent.

Bħala riżultat ta’ dan kollu, huwa jerġa’ aktar diffiċli li wieħed jasal għall-kondizzjonijiet tal-
Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir jekk ma jkunx ġie akkumulat it-tfaddil u l-obbligi lejn il-
pensjonanti li wieħed ikun daħal għalihom huma għalhekk inklużi għalkollox fil-kalkoli.

Ir-rapporteur jidhrilha li l-Green Paper tal-Kummissjoni hija pożittiva, bil-proviso li r-
responsabilitajiet tal-Istati Membri, taż-żewġ naħat tal-industrija u tal-Ewropa kollha kemm 
huma jridu jiksbu impetu ġdid. Għalhekk irridu flimkien, filwaqt li nagħrfu u nippreservaw ir-
responsabilità ta’ kull parti, nibnu sistema li hi sostenibbli u sikura u li tirriżulta f’pensjonijiet 
adegwati fil-livell tal-Istati Membri. Sistema moderna li tirrikonoxxi li – u tgħin biex isseħħ 
sitwazzjoni li fiha – il-libertà tal-moviment fl-Ewropa ma tkunx ristretta għal-dispożizzjoni 
tal-ewwel pilastru imma tkun ibbażata fuq l-assunzjoni li l-ġenerazzjoni l-ġdida b’mod 
partikolari teħtieġ il-mobilità, imma l-istess ħtieġa għandu suq tax-xogħol li hu effettiv u 
effiċjenti. Din, fi kliem ieħor, hija sistema li fiha s-soluzzjoni se jkunu pprovduti mhux biss 
għall-ħtiġijiet preżenti imma wkoll għall-ġejjieni. 
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I.  Tibdil demografiku

- Il-popolazzjoni se tkun iddominata b’mod qawwi mill-grupp tal-età ta’ 55 sena ’l fuq.
- Iż-żmien mistenni tat-tul tal-ħajja se jkompli jogħla: għall-irġiel minn 76 (2008) għal 

84 (2060), u għan-nisa minn 82 (2008) għal 89 sena (2060).
- Il-fertilità se tibqa’ baxxa fl-UE (1.6).
- Il-proporzjoni tal-għadd ta’ nies ta’ ’l fuq minn 65 sena imqabbel mal-popolazzjoni li 

taħdem se tirdoppja minn 25.4% għal 53.5% (2060).
- Bejn l-2007 u l-2020, il-popolazzjoni li taħdem se tiżdied bi 3.7% minħabba n-numru 

dejjem akbar ta’ nisa fis-suq tax-xogħol. Wara t-2020 il-popolazzjoni li taħdem se 
tonqos bi 13.6%.

- Fl-2008 kien hemm 4 persuni impjegati għal kull pensjonant. Fl-2020 iċ-ċifra 
korrispondenti se tkun 5 persuni impjegati għal kull pensjonant. Fl-2060 iċ-ċifra 
korrispondenti se tkun 2 persuni impjegati għal kull pensjonant. 

- Il-parteċipazzjoni fl-impjiegi (bejn l-etajiet ta’ 15 u 64 sena) se tiżdied minn 70.6% 
(2007) għal 74.1% (2060).

- Fl-2010 l-età medja li fiha n-nies jerfgħu mix-xogħol fl-UE hija ta' 61.4 sena.

Sal-2060, in-nefqa pubblika medja relatata mat-tixjiħ tal-popolazzjoni tkun għoliet għal 
4.75% tal-PGN u n-nefqa pubblika medja fil-pensjonijiet tkun għaliet għal 2.4% tal-PGN. 

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika, ikkombinata mat-tibdiliet demografiċi, se jkollha impatt fuq 
is-sistemi tal-pensjonijiet. Minħabba rata ogħla ta’ qgħad, tkabbir aktar bil-mod, renditi iżgħar 
fuq l-investiment u defiċits pubbliċi akbar, se jkun aktar diffiċli biex is-sistemi tal-pensjonijiet 
jipprovdu pensjonijiet adegwati jew f’xi każijiet biex jiġu rrispettati l-ftehiiet. Fil-parti l-kbira 
tal-Istati Membri, il-pensjonanti tal-lum għadhom ma batewx minħabba l-kriżi, filwaqt li f’xi 
Stati Membri t-tnaqqis fl-infiq pubbliku inkluda tnaqqis fil-pensjonijiet.

Meta ġew biex jirriformaw is-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom, ħafna Stati Membri għażlu li 
jagħmlu tnaqqis fl-ewwel pilastru. Is-sostenibilità finanzjarja hija importanti, imma trid titqies 
ukoll il-ħtieġa li jiġi pprovdut dħul adegwat. Li l-baġits jinżammu sostenibbli u s-sistemi tal-
pensjonijiet jinżammu adegwati mhumiex objettivi konfliġġenti, imma żewġ naħat tal-istess 
munita. Is-sostenibilità ġenwina ma tistax tinkiseb mingħajr ma jiġi żgurat li l-pensjonijiet 
huma adegwati. Jekk is-sistemi tal-pensjonijiet ma jkunux adegwati, dan jista' jwassal għal 
tnaqqis fil-konsum u, minħabba domanda mnaqqsa, iwassal għal instabilità ekonomika u 
għalhekk għal problemi finanzjarji. Din il-ħaġa tista’ titfa’ pressjoni severa fuq l-infiq 
pubbliku f’suriet oħra ta’ sigurtà soċjali. 

II. Responsabilitajiet

Ir-responsabilità għal sistema ta’ pensjonijiet sostenibbli u pensjoni adegwata hija maqsuma 
bejn il-gvern, iż-żewġ naħat tal-industrija u l-individwu.

L-ewwel pilastru huwa bbażat fuq is-solidarjetà fost dawk li jħallsu t-taxxa. Fil-biċċa l-kbira 
tal-każijiet, huwa pilastru pubbliku, iffinanzjat mill-gvern bl-użu ta' sistema pay-as-you-go. 
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It-tieni pilastru huwa responsabilità kondiviża ta' dawk li jħaddmu u l-impjegati, ibbażata fuq 
kontribuzzjonijiet konġunti rregolati minn qafas legali stabbilit mill-gvern u ż-żewġ naħat tal-
industrija.

Huwa importanti wkoll li jiġi miġġieled ix-xogħol illegali bil-għan li jiġu ppriservati s-sistemi 
tal-pensjonijiet.

L-ewwel u t-tieni pilastru huma bbażati fuq sistema tal-pensjonijiet adegwata. F’dan ir-
rapport ir-rapporteur jiddefinixxi pensjoni adegwata bħala pensjoni minima li hija determinata 
minn kull Stat Membru nnifsu. 
It-tielet pilastru huwa bbażat fuq kontribuzzjonijiet individwali.

Meta s-sistemi tal-pensjonijiet jiġu rriformati fil-ġejjieni, se jkun jeħtieġ li tinħoloq 
konnessjoni bejn l-ewwel u t-tieni pilastru. Dawn il-pilastri, li f’xi Stati Membri jirduppjaw lil 
xulxin parzjalment, huma relatati mill-qrib mat-tielet pilastru. Fil-livell ta’ UE Metodu Miftuħ 
ta’ Koordinazzjoni b’saħħtu jrid jiżgura li l-obbligi tal-ewwel pilastru jkunu sostenibbli u 
adegwati, filwaqt li t-tieni pilastru jrid jiġi adattat billi jiżdied ir-rwol taż-żewġ naħat tal-
industrija. Barra minn hekk, fir-rigward tat-tielet pilastru, is-solvenza tal-fondi tal-pensjoni 
trid tkun regolata aħjar.

III. Kompetenzi 

Is-sistemi tal-pensjonijiet huma primarjament ir-responsabilità tal-Istati Membri, imma fil-każ 
ta' ċerti aspetti hija importanti l-koordinazzjoni fil-livell ta' UE: pereżempju għall-operazzjoni 
tas-suq intern, ir-rekwiżiti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir (PST) u l-iStrateġia UE 2020. 
Strumenti oħra tal-UE jipprovdu appoġġ għall-Istati Membri, bħalma hu l-Metodu Miftuħ ta’ 
Koordinazzjoni (MMK).

L-impatt tan-nefqa fil-pensjonijiet fuq il-finanzi pubbliċi fi Stat Membru wieħed jista' jkollu 
impatt serju fuq Stati Membri oħra. Il-PST irid għalhekk ikun fattur fil-politiki nazzjonali, 
partikolarment fl-ewwel pilastru tal-pensjonijiet. Il-fondi tal-pensjonijiet jiffurmaw parti 
integrali mis-swieq finanzjarji. Id-direttiva dwar il-pensjonijiet supplementari (it-tieni 
pilastru) taqa’ taħt id-Direttiva IORP (2003/41/KE dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni tal-
Istituzzjonijiet għad-Dispożizzjoni ta' Rtirar Mix-Xogħol). Sa issa, din id-Direttiva 
m’applikatx għall-fondi kollha tal-pensjonijiet li għalihom kienet potenzjalment tkun 
relevanti. Dan irriżulta f’inugwaljanzi ta’ trattament u superviżjoni bejn il-fondi tal-
pensjonijiet, skont jekk ikunux koperti minnha jew le.
Il-kriżi finanzjarja u ekonomika uriet fiċ-ċar kemm hu importanti li l-fondi tal-pensjonijiet 
jiġu ssorveljati fil-livell ta’ UE. F’dan ir-rigward, ikun mixtieq li ssir investigazzjoni tal-
kopertura u l-effikaċja tad-Direttivi tas-Solvenza I u II. Ir-rapporteur temmen bis-saħħa li 
eżami bħal dan tat-tliet direttivi kkonċernati mhux se jkun meqjus f’iżolazzjoni mit-tweġibiet 
għall-Green Paper.

IV. Suq tax-xogħol li qed jinbidel

Bilanċ bejn il-flessibbiltà u s-sigurtà fis-suq tax-xogħol isostni l-adattabilità tal-ekonomija u 
jsaħħaħ il-mudell soċjali Ewropew. Fis-suq tax-xogħol tal-lum il-ġurnata, in-nies iridu jkunu 
jistgħu jiċċaqilqu bejn impjieg u ieħor faċilment mingħajr ma jiffaċċjaw ostakoli finanzjarji. 
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Dawk li jħaddmu jridu jkunu jistgħu jaħtru l-persuna t-tajba bil-ħiliet it-tajba. Dan joħloq il-
ħtieġa wkoll li s-sistemi tal-pensjonijiet jiġu mmodernizzati bil-għan li jiġu eliminati l-ostakli 
għall-mobilità fis-suq tax-xogħol.  Inċidentalment, is-suq tax-xogħol ukoll għandu jkun 
flessibbli għall-pensjonanti.

Meta s-suq tax-xogħol jibda jsir aktar flessibbli u l-għadd ta’ nisa li jinsabu fih jibda jiżdied, 
il-kalkoli magħmula fis-sistemi tal-pensjonijiet, li huma bbażati fuq irġiel b'karrieri kompluti 
u dħul medju, jiġu antikwati, u għalhekk il-modernizzazzjoni hija meħtieġa hawnhekk ukoll. 
Dan hu veru partikolarment meta tħares mil-lat li ċ-ċittadini għandhom id-dritt għal tagħrif 
preċiż dwar il-pensjonijiet tagħhom u l-ispiża tas-sistema tal-pensjonijiet (speċjalment l-
ewwel pilastru).

L-iskemi tal-flessigurtà jwettqu rwol essenzjali fl-estensjoni tat-tul tal-ħajja tax-xogħol. In-
nies iridu jiġu inkoraġġiti biex itawlu l-karrieri tagħhom, pereżempju billi tiġi mmodernizzata 
l-politika tas-suq tax-xogħol u jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u lokali, il-politiki jridu jkunu adattati għat-tixjiħ attiv.

V. Opportunitajiet indaqs

Il-Green Paper ma tiddedikax xi attenzjoni speċifika għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. 
Huwa aktar komuni li n-nisa jaħdmu fuq kuntratti li huma atipiċi milli l-irġiel. Bħala medja, 
in-nisa jaqilgħu inqas mill-irġiel u jinterrompu l-karrieri tagħhom aktar spiss bil-għan li jieħdu 
ħsieb ta’ persuni dipendenti. Konsegwentement, il-pensjonijiet tagħhom huma spiss iżgħar, 
ħaġa li żżid ir-riskju tal-faqar għan-nisa ta’ età akbar, kif jagħmel ukoll il-fatt li jgħixu aktar 
fit-tul (għalkemm id-disparità bejn is-sessi qed tonqos). F’xi sistemi tat-tip pay-as-you-go, il-
perjodi ta' żmien li jkunu qattgħu jieħdu ħsieb persuni dipendenti huma inklużi fil-
kontribuzzjoni.  Madankollu, dan mhuwiex il-każ fl-iskemi tal-pensjonijiet supplementari. Il-
kwistjoni li trid tiġi riżolta, għalhekk, hija dik ta’ kif is-solidarjetà għandha tiġi ffinanzjata. 

Ir-rapporteur iqis li fis-sigurtà soċjali l-indipendenza finanzjarja għandha tkun il-prinċipju 
ġenerali. Il-jeddijiet tal-pensjoni individwali jiggarantixxu l-indipendenza ekonomika kemm 
għan-nisa u kemm għall-irġiel. 
Waħda mid-direzzjonijiet li wieħed jista’ jieħu biex ifittex kif tista' tiżdied il-flessibilità u jiġu 
eliminati d-differenzi bejn l-irġiel u n-nisa hija billi tiġi vvalutata l-adegwatezza tal-
kontribuzzjonijiet għall-fondi tal-pensjonijiet fuq il-bażi tan-numru ta’ snin li għalihom iridu 
jsiru l-kontribuzzjonijiet bil-għan li jiġi akkwistat id-dritt għal pensjoni bħal din.

VI. Tagħrif

It-trasparenza tas-sistemi tal-pensjonijiet u tat-tagħrif mogħti dwarhom liċ-ċittadini huma 
vitali għall-fiduċja. In-nies iridu jintgħamlu konxji tal-opportunitajiet ipprovduti mid-diversi 
pilastri tas-sistema tal-pensjonijiet biex jiżguraw pensjoni adegwata. Iridu jkollhom aċċess 
għat-tagħrif it-tajjeb dwar id-diversi riskji. Il-kriżi żżid mal-ħtieġa li dawk li jagħmlu l-politiki 
joħolqu stabbiltà billi jipprovdu tagħrif ċar fuq il-politika dwar il-pensjonijiet u dwar id-dħul 
futur tal-pensjonijiet. Imbagħad biss jistgħu l-membri tal-pubbliku jagħmlu deċiżjonijiet 
ibbilanċjati dwar il-provvediment tal-pensjoni tagħhom.

F’dan il-kuntest ir-rapporteur tqis li hija ħaġa vitali li fost il-membri tal-pubbliku tiġi 
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kkultivata l-kuxjenza li huma għandhom jibdew ifaddlu għall-pensjonijiet tagħhom mill-aktar 
fis possibbli (edukazzjoni finanzjarja).


