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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Aġenda dedikata lill-Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli
(2012/2234(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2010 bit-titolu "Green 
Paper – lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri 
(COM)(2010)0365) u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Frar 20111

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2012 bit-titolu "White 
Paper – Aġenda għal Pensjonijiet Adegwati, Siguri u Sostenibbli (COM)2012)0055),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Frar 2012, "White Paper – Aġenda għal 
Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli"2,

– wara li kkunsidra r-rapport imħejji b'mod konġunt mid-Direttorat-Ġenerali għall-Impjieg, 
l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kumitat għall-
Protezzjoni Soċjali bit-titolu "l-Adegwatezza tal-Pensjoni fl-Unjoni Ewropea 2010-2050" 
(Rapport ta' Adegwatezza 2012),

– wara li kkunsidra r-rapport konġunt imħejji mid-Direttorat-Ġenerali għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Soċjali tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kumitat tal-Politika Ekonomika bit-
titolu "Ir-rapport dwar it-Tixjiħ 2012: Projjezzjonijiet baġitarji u ekonomiċi għas-27 Stat 
Membru tal-UE (2010-2060)"3

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2011 bit-titolu 
"Stħarriġ Annwali 2012" (COM(2011)0815) u r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-31 ta' Jannar 
20124 ,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/707/UE tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-
linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi5,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2012),

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

A. billi l-Parlament fir-rapport tiegħu dwar il-konsultazzjoni tal-Green Paper 2010 tal-
Kummissjoni "Lejn pensjonijiet adegwati, sostenibbli u sikuri", inter alia enfasizza:

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0058.
2 EESC/SOC/457, 12 ta' Lulju 2012
3 ISBN 978-92-79-22850-6
4 Testi adottati, P7_TA(2012)0047
5 ĠU L 308, 24.11.2010, p. 46.
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– il-gravità tal-isfida tal-pensjoni ppreżentata minn popolazzjoni li qed tixjieħ, sfida
aggravata severament mill-kriżi finanzjarja u ekonomika;

– l-importanza ta' "approċċ olistiku" li tindirizza l-isfida tal-pensjoni b'mod integrat, fil-
kuntest tal-impjieg, soċjali, makroekonomiku u tal-politika tas-suq finanzjarju tiegħu;

– id-dipendenza kruċjali tal-provvista ta' pensjonijiet adegwati, sostenibbli u siguri fuq
kisba rati ogħla ta' impjiegi, produttività u tkabbir ekonomiku

– l-obbligu morali tal-Istati Membri li jiggarantixxu pensjonijiet (tal-ewwel pilastru) 
pubbliċi  jekk meħtieġ, ikkumplimentati minn dispożizzjonijiet tad-dħul minimu  li 
jipprovdu dħul diċenti li jaqbeż il-livell tal-faqar għaċ-ċittadini kollha;

– l-importanza li tiġi evitata l-inugwaljanzi bejn is-sessi fil-pensjonijiet, li jirriżultaw 
minn żbilanċi fil-mod kif l-irġiel u n-nisa jipparteċipaw fir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol 
u tal-kura;

– il-bżonn li jitqies l-irbit tal-età statutorja tal-irtirar mal-għomor tal-ħajja filwaqt li fl-
istess ħin il-ħaddiema jkunu jistgħu jgħixu ħajja tax-xogħol itwal, aktar f'saħħitha bl-
għan li jiġu estiżi l-karrieri tax-xogħol sal-età statutorja tal-irtirar;

– id-differenzi kbar li hemm bejn is-sistemi tal-pensjonijiet fl-Istati Membri (eż., 
rigward il-finanzjament, il-firxa tas-solidarjetà, l-istruttura ta' governanza, it-tip tal-
pretensjoni) u għalhekk il-ħtieġa li l-Istati Membri jkunu responsabbli bis-sħiħ għad-
disinn tas-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom, b'rispett sħiħ tal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

– l-importanza tal-kxif u l-kunsiderazzjoni għall-pensjoni pubblika u l-infiq marbut mal-
età fil-kalkoli dwar is-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri sabiex 
tiġi żgurata l-kondiviżjoni ġusta tal-piż bejn il-ġenerazzjonijiet;

– il-ħtieġa li l-ħaddiema kollha jkollhom aċċess ekwu għal skemi kollettivi tal-pensjoni
li joperaw fid-ditta jew settur tagħhom, u l-ħtieġa għaċ-ċittadini li jkunu infurmati 
aħjar dwar id-drittijiet tal-pensjoni miksuba;

– l-importanza li l-Istati Membri jieħdu passi konkreti biex jimplimentaw l-istrateġija 
UE 2020, peress li żieda fl-impjiegi, il-produttività u tkabbir ekonomiku inklussiv hija 
imperattiva għall-ilħuq ta' pensjonijiet adegwati u sostenibbli;

– il-ħtieġa għal regolamentazzjoni tal-UE li twassal għall-iżvilupp kollettiv ta' sistemi 
tal-pensjoni okkupazzjonali;

B. billi l-agħar kriżi finanzjarja u ekonomika fid-deċennji ssarfet fi kriżi akuta tad-dejn
sovran li laqtet ħażin ħafna d-dħul tal-pensjoni ta' miljuni ta' ċittadini tal-UE;

C. billi l-ewwel koorti tal-hekk imsejħa "ġenerazzjoni tal-baby boom" laħaq età pensjonabbli,
u minħabba fih l-isfida demografika ma għadhiex waħda futura iżda realtà tal-lum, u l-
għadd ta' persuni li għandhom aktar minn 60 sena żdied b'aktar minn 2 miljun fis-sena –
id-doppju tal-ammont meta mqabbel mad-deċenni preċedenti.
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D. billi anki meta jkunu separati mill-kriżi ekonomika, tendenzi demografiċi fit-tul u tendenzi 
tal-produttività punt għal xenarju baxx tkabbir ekonomiku għall-Ewropa, b'rati ta' tkabbir
ekonomiku aktar baxxi b'mod sinifikanti minn dawk miksuba matul deċenni preċedenti;

E. billi żieda fil-qgħad kienet ta' ħsara għal skemi tal-pensjoni pay-as-you-go, filwaqt li s-
sistemi ffinanzjati nltlaqtu ħażin minn prospetti diżappuntanti tas-swieq finanzjarji;

F. billi sistemi ta' rtirar huma element ewlieni tal-mudell soċjali Ewropew li jiżgura livell 
deċenti ta' għajxien għal persuni anzjani;

Introduzzjoni

1. Jiddispjaċih għat-tnaqqis ta' benefiċċji tal-pensjoni f'ħafna Stati Membri bħala 
konsegwenza tal-kriżi finanzjarja u ekonomika li qiegħda tiżdied b'mod sever; jiddeplora
t-tnaqqis sever fl-Istati Membri li ntlaqtu l-aktar mill-kriżi li tefa' lil ħafna pensjonanti fil-
faqar jew poġġihom f'riskju li jsiru foqra;

2. Jenfasizza l-probabbiltà ta' xenarju ekonomiku fit-tul bl-livell ta' tkabbir baxx, li minħabba 
fih l-Istati Membri se jkollhom jikkonsolidaw il-baġits tagħhom u jirriformaw l-ekonomiji 
tagħhom taħt kondizzjonijiet ta' awsterità; għalhekk, jaqble mal-opinjoni espressa fil-
White Paper tal-Kummissjoni li ċ-ċittadini se jkollhom jakkumulaw tfaddil komplimentari 
għax-xogħol u jekk possibbli tfaddil privat tal-pensjoni;

3. Jenfasizza li l-ewwel pilastru tal-pensjonijiet jibqa' l-aktar sors importanti ta' dħul għall-
pensjonanti; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw riformi għas-sistemi tagħhom tal-
ewwel pilastru li jallinjaw snin kontributorji għall-proporzjon li qed tinbidel bejn il-
pensjonanti u l-persuni fl-età tax-xogħol, ukoll biex spejjeż pubbliċi tal-pensjonijiet
jwarrbux infiq ieħor tal-gvern importanti; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-ewwel
pilastru tal-pensjonijiet  jekk hemm bżonn ikomplimentati minn dispożizzjonijiet tad-
dħul minimu  biex jipprovdu dħul minimu diċenti;

4. Josserva li l-kriżi wriet il-vulnerabbiltà kemm ta' skemi tal-pensjoni ffinanzjati kif ukoll 
dawk pay-as-you-go; jirrakkomanda sistemi tal-pensjoni fuq diversi pilastri, li jikkonsistu 
minn tal-anqas:

i. pensjoni pubblika deċenti minima, tal-ewwel pilastru, 

ii. pensjoni kollettiva madatorja tat-tieni pilastru, iffinanzjata u relatata mal-impjieg, 
preferibbilment irregolata minn sħab soċjali (settorjali);

iii. pensjoni individwali tat-tielet pilastru bbażata fuq tfaddil privat;

jistieden lill-Istati Membri jqisu l-introduzzjoni ta' skemi simili jew komparabbli fejn 
dawn għadhom ma jeżistux; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kull regolament eżistenti 
jew futur fil-qasam tal-pensjonijiet ikun iwassal għal skemi tal-pensjoni ta' diversi pilastri;

5. Jirrikonoxxi l-importanza ta' fondi tal-pensjoni bħala investituri sostanzjali u affidabbli fit-
tul fl-ekonomija tal-UE; jenfasizza l-importanza tagħhom għall-kisba tal-istrateġija 
Ewropa 2020 tal-miri ewlenin dwar it-tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi u impjiegi aħjar 
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u soċjetajiet li kisbu soċjalment inklussivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma tipperikolax
il-potenzjal ta' investiment ta' fondi tal-pensjonijiet meta jiġu introdotti jew jinbidlu r-
regolamenti tal-UE, speċjalment meta tiġi rieżaminata d-direttiva dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali;

6. Hu tal-fehma li biex tinstab soluzzjoni komprensiva għall-isfida tal-pensjonijiet, 
b'kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta' impjieg f'età aktar avvanzata, biex ikun hemm 
adattament għall-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-tagħlim tul il-ħajja sabiex iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jaħdmu f'età aktar avvanzata, huwa kruċjali li jkun hemm kunsens bejn il-
gvernijiet u s-sħab soċjali;

7. Jilqa' l-ħsieb ewlieni tal-White Paper li jissuġġerixxi ffukar fuq: il-ksib ta’ bilanċ bejn it-
tul tal-ħajja professjonali u l-irtirar; l-iżvilupp ta' tfaddil kumplimentari tal-pensjonijiet 
okkupazzjonali u privati, u t-titjib tal-għodod tal-UE għall-monitoraġġ tal-pensjonijiet;

Li jiżdiedu r-rati tal-impjieg u jiġu bbilanċjati ż-żmien f'impjieg u l-irtirar 

8. Jenfasizza li l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali mmirati biex iċ-ċittadini jaħdmu 
aktar u jkomplu jaħhdmu f'età aktar avvanzata huwa l-uniku mod possibbli biex jiġi 
ġġenerat id-dħul mit-taxxa u l-premiums soċjali u tal-pensjonijiet meħtieġa biex
jikkonsolidaw il-baġits tal-Istati Membri u jiġu ffinanzjati skemi tal-pensjonijiet adegwati 
siguri u sostenibbli; jindika r-riskju ta' xogħol part-time li jwassal biss għal drittijiet tal-
pensjoni parzjali; jistieden lill-Istati Membri biex iwarrbu fondi għall-ġlieda kontra l-
ispejjeż pubbliċi li qed jogħlew tal-popolazzjoni li qed tirtira mix-xogħol;

9. Jenfasizza l-aċċelerazzjoni tal-pressjoni maħluqa mill-iżviluppi demografiċi fuq il-baġits
nazzjonali u s-sistemi tal-pensjonijiet issa li l-ewwel koorti "tal-ġenerazzjoni baby boom" 
qegħdin jirtiraw;jinnota l-progress u l-livelli rregolari ta' ambizzjoni fl-Istati Membri
kollha fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali mmirati biex iżidu l-
impjieg, ineħħu gradwalment skemi ta' rtirar kmieni u jpoġġu l-età tal-irtirar kemm 
statutorja kif ukoll effettiva fuq livell sostenibbli ma' żidiet fil-għomor; jenfasizza li l-
Istati Membri li jonqsu milli jimplimentaw riformi gradwali issa jistgħu fi stadju aktar tard
jsibu ruħhom f'xenarju fejn ikollhom jimplimentaw riformi mqanqla minn xokk u
b'konsegwenzi soċjali sinifikanti;

10. Itenni s-sejħa biex ikun hemm rabta mill-qrib bejn benefiċċji tal-pensjonijiet u s-snin
maħduma u l-premiums imħallsa ("ekwità attwarja"), biex jiġi żgurat li dawk il-ħaddiema 
li jaħdmu aktar u f'età aktar avvanzata jkollhom pensjoni aħjar la jirtiraw; jirrakkomanda li
l-Istati Membri, f'konsultazzjoni ma' sħab soċjali, jippermettu lil ħaddiema individwali, 
fuq bażi volontarja, jkomplu jaħdmu anke wara l-età statutorja tal-irtirar, peress li l-
estenzjoni tal-perjodu ta' premiums imħallsa u fl-istess ħin, it-tqassir tal-perjodu ta' 
eliġġibiltà għall-benefiċċju jistgħu jgħinu lil ħaddiema jnaqqsu kwalunkwe lakuni fil-
pensjoni b'mod rapidu.

11. Jenfasizza li l-preżunzjoni wara skemi ta' rtirar kmieni, fejn ħaddiema aaktar avvanzati fl-
età jitħallew jirtiraw kmieni sabiex ikun hemm impjiegi disponibbli għaż-żgħażagħ, ġiet 
ippruvata b'mod empiriku li hija ħażina peress li l-Istati Membri li għandhom l-ogħla rati
ta' impjieg fost iż-żgħażagħ, fuq medja, huma wkoll dawk għandhom rati l-ogħla rati ta' 
impjieg fost il-ħaddiema aktar avvanzati fl-età;
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12. Jistieden lis-sħab soċjali jadottaw approċċ ta' ċiklu tal-ħajja fil-ġestjoni tar-riżorsi umani u 
jadattaw postijiet tax-xogħol; jistieden lil min iħaddem biex joħroġ bi programmi li 
jiżguraw li l-impjegati jistgħu jaħdmu f'età aktar avvanzata; jistieden lill-ħaddiema jieħdu 
sehem b'mod attiv fl-opportunitajiet ta' taħriġ disponibbli u biex iżommu ruħhom tajbin
għas-suq tax-xogħol fl-istadji kollha tal-ħajja tax-xogħol tagħhom;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jaġixxu b'mod vigoruż biex jirrealizzaw l-ambizzjonijiet 
ifformulati fil-Patt tal-UE għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020) li jiffukaw fuq l-
għeluq tad-distakki bejn is-sessi u l-ġlieda kontra s-segregazzjoni tas-sessi u fuq il-
promozzjoni ta' bilanċ aħjar tal-ħajja tax-xogħol fost in-nisa u l-irġiel; jenfasizza li dawn l-
objettivi huma fundamentali sabiex jiżdied l-impjieg fost in-nisa u għall-ġlieda kontra l-
faqar tan-nisa fl-età tax-xogħol u tal-irtirar;

L-iżvilupp tat-tfaddil privat u komplementari għall-irtirar

14. Jilqa' s-sejħa fil-White Paper għall-iżvilupp ta' tafaddil privat u pensjonijiet kumplimentari
okkupazzjonali ffinanzjati; jenfasizza, madankollu, li l-Kummissjoni għandha minflok
tirrakkomanda tfaddil kollettiv mandatorju tal-pensjoni okkupazzjonali, peress li sistemi 
tal-pensjonijiet kollettivi (it-tieni pilastru)  ġeneralment regolati minn sħab soċjali 
(settorjali)  jagħtu lok għal solidarjetà fi ħdan u fost il-ġenerazzjonijiet, filwaqt li skemi
individwali ma jgħtux. jenfasizza l-ħtieġa li jibdew jitfasslu sistemi komplementari ta' 
pensjoni okkupazzjonali issa, minkejja l-kriżi;

15. Jenfasizza l-ispejjeż operattivi baxxi ta' skemi kollettivi tal-pensjoni okkupazzjonali mhux 
profittabbli (settur wiesa'), meta mqabbla ma' skemi individwali tat-tfaddil tal-pensjoni. 
jenfasizza l-importanza ta' spejjeż operattivi baxxi peress li anke tnaqqis limitat jistgħu 
jrendu pensjonijiet sostanzjalment aktar għoljin.

16. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jinfurmaw sew liċ-ċittadini dwar id-drittijiet 
tagħhom tal-pensjoni akkumulata, u jqajmu l-kuxjenza fosthom u jedukawhom sabiex 
ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet infurmati sew dwar tfaddil futur tal-pensjoni
addizzjonali; jistieden lill-Istati Membri jifformulaw u jinfurzaw regoli stretti ta' żvelar li 
fir-rigward tal-ispejjeż operattivi u r-riskju u r-ritorn fuq investimenti ta' fondi tal-pensjoni
li joperaw fil-ġurisdizzjoni tagħhom;

17. Jiddispjaċih għad-dispersjoni wiesgħa fil-karatteristiċi u r-riżultati fl-iskemi tal-pensjoni
okkupazzjonali tal-Istati Membri fir-rigward tal-aċċess, is-solidarjetà, il-kosteffikaċja, ir-
riskju u r-ritorn; jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, is-sħab soċjali, l-industrija tal-pensjonijiet u partijiet interessati 
oħra, li tiżviluppa kodiċi għal prattika tajba fir-rihward ta' skemi tal-pensjoni 
okkupazzjonali;

18. Jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tkompli timmira fondi tal-UE - b'mod partikolari
permezz tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) - biex tappoġġa proġetti mmirati lejn it-tixjiħ 
attiv u b'saħħtu fil-post tax-xogħol, u, permezz tal-Programm Komunitarju għall-Impjiegi
u s-Solidarjetà Soċjali (Progress) u l-Programm għall-Bidla soċjali u l-Innovazzjoni
(PSCI), biex tipprovdi appoġġ finanzjarju u prattiku lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali li 
qed jikkunsidraw li jimplimentaw gradwalment skemi ta' pensjoni supplimentari 
kosteffikaċji;
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Il-Pensjonijiet ta' ħaddiema mobbli;

19. Jirrikonoxxi l-eteroġeneità sinifikanti ta' skemi tal-pensjoni fl-UE kollha iżda jenfasizza l-
importanza li ħaddiema li qed ibidlu l-impjieg fi ħdan jew barra l-Istat Membru tagħhom
ma jiġux imxekkla fir-rigward tal-mobbiltà tagħhom minħabba tħassib dwar l-akkwist u l-
preservazzjoni ta' drittijiet għall-pensjoni okkupazzjonali. japprova l-approċċ approvata 
mill-Kummissjoni li wieħed għandu jiffoka fuq is-salvagwardja tal-akkwist u l-
preservazzjoni tad-drittijiet tal-pensjonijiet, immirat biex jiżgura li d-drittijiet fissi għall-
pensjoni ta' ħaddiema mobbli huma ttrattati b'mod konformi ma' dawk ta' membri attivi
jew dawk li rtiraw mix-xogħol; huwa tal-fehma li l-mobbiltà fis-suq tax-xogħol hija 
mfixkla minn perjodi twal ta' vestiment u jistieden lill-Istati Membri biex ibaxxuhom;

20. Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni biex tevalwa r-rabtiet possibbli bejn ir-Regolament
883/2004/KE dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u "ċerti" skemi ta' 
pensjoni okkupazzjonali; jenfasizza d-diffikultajiet prattiċi esperjenzati meta r-regolament 
imsemmi jiġi applikat għas-sistemi tas-sigurtà soċjali ferm differenti fost is-27 Stati 
Membri tal-UE. jinnota l-kumplessità fl-applikazzjoni ta' approċċ ta' koordinazzjoni għall-
eluf ta' skemi tal-pensjoni ferm differenti li joperaw fl-Istati Membri, u għalhekk jiddubita
l-prattikabbiltà li tali approċċ jiġi applikat fil-qasam tal-pensjonijiet;

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu b'mod ambizzjuż biex
jistabbilixxu u jżommu servizzi ta' traċċjar li jippermettu liċ-ċittadini li jittraċċjaw id-
drittijiet tal-pensjoni tagħhom kemm dawk relatati mal-impjieg kif ukoll dawk li mhumiex 
l-impjieg u b'hekk jagħmlu deċiżjonijiet f'waqthom u infurmati tajjeb dwar tfaddil tal-
pensjoni addizzjonali u individwali (it-tielet pilastru); jitlob għal koordinazzjoni f'livell 
tal-UE biex tiġi żgurata kompatibbiltà adegwata tas-servizzi nazzjonali għall-ittraċċjar;
jilqa' l-proġġett pilota tal-Kummissjoni f'dan il-qasam;

22. Jiddubita l-ħtieġa għal-fond tal-UE għall-pensjoni ta' riċerkaturi;

23. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

B'mod ġenerali
Il-pensjonijiet huma taħt pressjoni f'kull pajjiż fl-UE. Gvernijiet fiż-żona tal-euro qegħdin 
jintroduċu miżuri ta' awsterità sabiex ikunu konformi mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (SGP) 
billi jibbilanċjaw id-dħul l-infiq, jew qegħdin jiġu mġiegħla jintroduċu tnaqqis drastiku biex 
inaqqsu defiċits eċċessivi. Barra minn hekk, il-popolazzjonijiet tal-Istati Membri kollha 
qegħdin jixjieħu. L-għomor tvarja fl-Ewropa, iżda qed togħla kullumkien. In-numru ta' 
pensjonanti li qegħdin jgħixu għal aktar żmien u li huma f'saħħithom qiegħed jiżdied. Il-
popolazzjoni tal-persuni li qegħdin jaħdmu qiegħda tiċkien. ir-rati tat-twelid qegħdin jonqsu, 
u ż-żgħażagħ qegħdin jistudjaw għal perjodi ta' żmien aktar fit-tul u jidħlu fis-suq tax-xogħol 
f'età akbar.Huma ftit wisq dawk il-persuni ta' aktar minn sittin sena li qegħdin jaħdmu fl-
Ewropa. Barra minn hekk, hemm riskju li l-kriżi se tipprovoka sejħiet mġedda biex persuni
jieħdu irtirar kmieni qabel ma jilħqu l-età ta' rtirar statutorja. Is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet, li tfisser li ż-żgħażagħ impjegati jridu jpattu għall-ispejjeż tal-pensjonijiet 
tal-persuni aktar avvanzati fl-età, hija kważi eżawrita. Dawk il-pajjiżi li għandhom sistemi
pay-as-you-go, li taħthom il-pensjonijiet huma ffinanzjati mill-baġit kurrenti, qegħdin b'mod 
partikolarment jissieltu biex jiffinanzjaw pensjonijiet adegwati.

Minħabba l-kriżi teżisti wkoll - għalkemm fl-livell anqas intensiv - pressjoni fuq l-hekk 
imsejħa sistemi tat-tieni pilastru: dispożizzjoni kollettiva li tinvolvi tfaddil biex il-ħtieġijiet 
tal-persuni anzjani jiġu sodisfatti. Minħabba li r-rati tal-imgħax x'aktarx se jibqgħu baxxi fil-
futur qrib u peress li l-assi li ġew investiti fl-industrija qegħdin jrendu anqas milli kien 
antiċipat minħabba l-kriżi, tnaqqis hu mistenni hawnhekk ukoll. Filwat li qabel kienet ħaġa
normali li dawn is-sistemi tat-tieni pilastru jiggarantixxu benefiċċju definiti, issa dejjem 
qegħdin naraw aktar, sistemi definiti permezz ta' kontribuzzjoni jew taħlita tat-tnejn.

L-Aġenda Ewropea għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli kemm għaż-żgħażagħ kif 
ukoll għall-anzjani ġiet ippreżentata fil-White Paper hi punt tat-tluq eċċellenti għal 
diskussjoni, li warajha r-riformi jistgħu jiġu implimentati permezz ta' "liġi li ma torbotx", u
anke permezz ta' leġiżlazzjoni fejn meħtieġ. B'mod ġenerali, filwaqt li r-responsabbilitajiet 
tal-Istati Membri u tas-sħab soċjali jiġu rikonoxxuti u preservati, issa jeħtieġ li nibnu sistemi li 
huma adegwati, sikuri u li jservu fit-tul. Mhux hekk biss, iżda għandhom ukoll
jikkontribwixxu għal mobbiltà u libertà tal-moviment akbar fis-suq tax-xogħol, sistemi li
jipprovdu soluzzjonijiet għal-lum u għall-ġejjieni.

Tendenzi demografiċi
It-tendenzi demografiċi huma sors kemm ta' tħassib kif ukoll ta' sodisfazzjon: wara kollox, l-
għomor tagħna dejjem qed jiżdied. Hawn isfel hemm imniżżla xi ċifri li juru dan:
- il-popolazzjoni se tkun iddominata mill-grupp ta' età li taqbeż 55 sena (36.5%, fl-
2010);
- l-għomor se jibqa' jiżdied: tal-irġiel minn 76.7 sena (2010) għal 78.6 snin (2020), tan-

nisa minn 82.5 sena (2010) għal 84 sena (2020);
- ir-rata tat-twelid tibqa' baxxa fl-UE (1.6);
- l-għadd ta' persuni li għandhom aktar minn 65 sena se jiżdied minn 16% tal-

popolazzjoni fl-2010 għal 19.1% fl-2020;
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- fl-2010, l-età medja li fiha l-persuni waqfu jaħdmu fl-UE kienet 61.4 sena;
- fl-2008 kien hemm 4 persuni jaħdmu għal kull pensjonant: fl-2060 se jkun hemm
           pensjonant għal kull żewġ persuni jaħdmu;
- il-perteċipazzjoni medja fis-suq fost il-grupp ta' dawk f'età ta' aktar minn 55 sena 
kienet ta' 46.3% fl-2010.

Dawn it-tendenzi jistgħu jiġu osservati fl-UE kollha, għalkemm hemm differenzi. L-għomor 
fir-Rumanija, per eżempju, huwa 70 sena għall-irġiel u 77.5 sena għan-nisa, filwaqt li fil-
Benelux huwa 77.9 sena għall-irġiel u 82.7 sena għan-nisa. Il-parteċiapzzjoni fis-suq tax-
xogħol fost il-grupp ta' dawk f'età ta' aktar minn-55 sena tvarja ħafna. Fl-Iżvezja huwa ta' 
73.9%, 61.1% fid-Danimarka, 56% fil-Pajjiżi l-Baxxi, 50.8% fi Spanja u 39.1% fil-Belġju.
Ma hemmx żewġ modi fissi kif tindizza s-sitwazzjoni. aktar persuni se jkollhom jibqgħu 
jaħdmu għal aktar żmien. Dan se jkollu jinkiseb billi tgħola l-età tal-irtirar fil-livell tal-Istati 
Membri, fejn tintrabat mal-għomor. Ftit li xejn ingħatat attenzjoni, b'mod partikolari, għall-
livell baxx ta' impjieg fost il-grupp ta' età ta' dawk ta' aktar minn 50 sena, persuni li ngħataw 
il-ġenb, persuni li jmisshom ikunu impjegati u li ħafna jixtiequ proprju dan. Hemm bżonn li 
tiġi segwita b'mod intensiv politika li tippromwovi l-impjieg mill-ġdid ta' dawn in-nies.
Nistgħu nsegwu l-eżempju ta' pajjiżi fejn l-impjieg żdied sostanzjalment bis-saħħa ta' politika
b'saħħitha maħsuba biex tiffaċilita dan. Naslu għall-konklużjoni li l-persuni għandhom 
jaħdmu aktar u għal tul ta' żmien itwal.

Responsabbilitajiet
Ir-rapporteur huwa konxju li s-sistemi tal-pensjonijiet ivarjaw ħafna madwar l-Ewropa. Barra 
minn hekk, f' ħafna Stati Membri riformi diġà ġew implimentati biex iżommu l-pensjonijiet
affordabbli. Iżda hemm aktar xi jsir biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tat-tixjiħ tal-
popolazzjonijiet tagħna.

Tkun xi tkun is-sistema li tintagħżel, aktar persuni jridu jaħdmu, iżda n-nies jeħtieġ ukoll li
jfaddlu flushom, sabiex ikollhom riżorsi finanzjarji aktar tard f'ħajjithom.

Fl-Ewropa, is-sistemi tal-pensjonijiet jvarjaw. Għalkemm l-ebda definizzjoni uniformi ma 
teżisti, is-soltu s-sistemi tal-pensjonijiet jiġu ddefiniti li jinkludu tliet pilastri.

L-ewwel pilastru huwa bbażat fuq is-solidarjetà fost dawk li jħallsu t-taxxa. Dan sikwit hu l-
pilastru pubbliku, iffinanzjat mill-gvern bl-użu ta' sistema pay-as-you go. Fil-futur, tali 
pensjonijiet se jibqgħu wkoll l-aktar sors importanti ta' dħul għall-pensjonanti. Ir-rapporteur 
jemmen li, li aktar persuni jibgħu jaħdmu għal perjodu ta' żmien itwal se jkollu impatt 
benefiku kemm fuq il-pensjonijiet kif ukoll fuq il-livell ta' kontribuzzjonijiet li n-nies li 
għandhom impjieg huma meħtieġa li jħallsu. Għalhekk, f'konsultazzjoni ma' sħab soċjali, l-
għan għandu jkun li jinstabu soluzzjonijiet li jżidu r-rati ta' impjieg, jgħollu l-età tal-irtirar u 
jinvolvu politika ta' parteċipazzjoni attiva. Permezz tal-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni, il-
pajjiżi jistgħu jitgħallmu mill-aħjar prassi. Iżda fl-ewwel pilastru wkoll, tfaddil jista' jsir billi 
fondi jitfaddlu issa biex aktar tard ikopru l-ispejjeż aktar għoljin.

It-tieni pilastru jinkludi l-aktar pensjonijiet okkupazzjonali supplimentari, ta' spiss ibbażati 
fuq il-kondiviżjoni tar-responsabilità bejn min iħaddem u l-impjegati, li, fuq il-bażi ta' 
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kontribuzzjonijiet konġunti, jistabbilixxu fondi.
Ir-rapporteur iqis li l-pensjonijiet supplimentari kollettivi se jkollhom isiru aktar importanti 
sabiex titnaqqas il-pressjoni fuq baġits nazzjonali. Xi pajjiżi diġà adottaw miżuri biex 
jissuplimentaw is-sistemi pubbliċi pay-as-you-go tagħhom bi skemi privati kapitalizzati, iżda
għad fadal ħafna xi jsir biex jiġu żviluppati pensjonijiet supplimentari kollettivi.
Ir-rapporteur jipperċepixxi eżitazzjoni dejjem akbar fost iż-żgħażagħ, b'mod partikolari, biex 
jikkontribwixxu għal skemi kollettivi. Approċċi kollettivi u l-kondiviżjoni ta' riskji fi ħdan u
bejn il-ġenerazzjonijiet huma karatteristiċi ta' solidarjetà u huma għalhekk ta' importanza 
kbira għal pensjonijiet sikuri u validi anke fil-futur.

Fil-fehma tar-rapporteur, il-pilastri 1 u 2 flimkien jiffurmaw b'mod konġunt il-bażi għal dħul
tal-pensjoni adegwat.

It-tielet pilastru huwa bbażat fuq it-tfaddil proprju tal-individwu bħala suppliment għall-
pensjoni futur tiegħu jew - fejn l-ebda pensjoni supplimentari ma teżisti - bħala mezz ta' kif 
tali suppliment isir disponibbli permezz ta' sforzi proprji tagħhom. Għalkemm it-tielet pilastru
huwa inqas importanti mill-ewwel tnejn, għandha titqies il-promozzjoni akbar tiegħu milli fil-
preżent. Fi żminijiet meta n-nies ma jkunux attivi fis-suq tax-xogħol, jew qegħdin jaħdmu
anqas sigħat, u b'hekk jirċievu anqas mill-ewwel pilastru jew jakkumulaw anqas drittijiet tal-
pensjoni fit-tieni pilastru, tfaddil fit-tielet pilastru jista' jipprovdi soluzzjoni.

Kompetenzi
Sistemi tal-pensjonijiet huma primarjament responsabbiltà tal-Istati Membri!

F'ċerti aspetti, koordinazzjoni min-naħa tal-UE hija importanti. Ir-rapporteur tirreferi għat-
talbiet tal-SGP. Proporzjon dejjem akbar tal-baġit tal-gvern qed jintefaq fuq il-pensjonijiet.
Dan diġà jeċċedi 10%.

Anke fir-rigward tal-Istrateġija UE 2020, li hija espliċitament immirata li tagħmel disponibbli 
pensjonijiet adegwati, koordinazzjoni u politika l-ġdida fil-livell nazzjonali huma meħtieġa
Għall-biċċa l-kbira tan-nies anzjani fl-Ewropa, il-pensjoni tal-ewwel pilastru - ġeneralment 
provduta minn skema tal-gvern - hija s-sors primarju tad-dħul tagħhom. Anke issa, ħafna 
pensjonanti qed jgħixu taħt il-livell tal-faqar. Dan minkejja l-fatt li l-Istrateġija UE 2020 
tiddefinixxi "il-ġlieda kontra l-faqar" bħala waħda mill-prijoritajiet tagħha.

Fondi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru huma investituri importanti fis-swieq finanzjarji. Il-
kriżi wriet li l-istituzzjonijiet finanzjarji huma vulnerabbli għal riċessjonijiet ekonomiċi. Għal
dik ir-raġuni, ġie deċiż li jiġu adottati regoli aktar stretti għas-swieq finanzjarji permezz ta' 
pakkett ta' governanza. Dan jinkludi d-Direttiva EMIR (ikkonċernata mal-ikklerjar tad-
derivati OTC), id-Direttiva MiFID II (biex titjieb il-kompetittività tas-swieq finanzjarji, il-
kodiċi ta' kondotta li magħhom l-impriżi għall-investiment għandhom jikkonformaw), id-
Direttiva CRD IV(superviżjoni bankarja: l-inkorporazzjoni tal-ftehimiet ta' Basel III fil-qafas 
superviżorju tal-UE), id-Direttiva Solvenza II (reġim ta' sorveljanza għall-assiguraturi, li 
tissostitwixxi u li tinkorpora għadd ta' direttivi ta' assigurazzjoni biex tinħoloq direttiva ta' 
qafas unika) u TTF (taxxa fuq tranżazzjonijiet finanzjarji).

Anke fir-rigward ta' fondi tal-pensjoni, il-Kummissjoni tixtieq tintensifika s-superviżjoni billi 
tirrevedi d-Direttiva IORP li tirregola s-superviżjoni ta' skemi ta' pensjoni okkupazzjonali. Ir-
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rapporteur tipperċepixxi l-opportunitajiet fir-reviżjoni ta' din id-direttiva, iżda hija kritika 
ħafna wkoll tar-rekwiżiti kwantitattivi li japplikaw għall-fondi tal-pensjonijiet. Skont id-
Direttiva IORP, fondi tal-pensjonijiet huma istituzzjonijiet finanzjarji tat-tieni pilastru, iżda 
skemi tal-pensjoni huma skemi soċjali u huma bbażati fuq il-leġiżlazzjoni soċjali nazzjonali u 
l-liġi tax-xogħol. Barra minn hekk, huma kkonċernati ma' tip ta' riskju li huwa differenti minn
dawk koperti mill-prodotti ta' assigurazzjoni, pereżempju B'differenza għal skemi ta' 
assigurazzjoni kummerċjali, dawn mhumiex maħsuba biex jagħmlu profitt, imma bħala regola
huma, għall-kuntrarju, espressjoni ta' solidarjetà fost u bejn il-ġenerazzjonijiet. Ir-rapporteur 
twissi li aktar rekwiżiti ta' adegwatezza tal-kapital jgħollu l-ispejjeż, u b'hekk jipperikolaw l-
adegwatezza tal-pensjonijiet tal-pensjonanti attwali u futuri. Għan-negozji, l-ispejjeż għoljin li 
jirriżultaw jagħmluha impossibbli li jipprovdu pensjonijiet tat-tieni pilastru. Rekwiżiti
kwantitattivi stretti jirkbu wkoll fuq l-irwol importanti tal-fondi tal-pensjoni bħala investituri 
fit-tul fl-ekonomija Ewropea, u b'dan il-mod jiddanneġġaw it-tkabbir ekonomiku u jostakolaw
il-ħolqien tal-impjiegi. Ir-rapporteur għalhekk tqis li ma jkunx jaqbel li tiġi riveduta d-
Direttiva IORP b'rabta mar-rekwiżiti kwantitattivi. Madankollu, emenda tad-Direttiva IORP
jista' jkollha valur miżjud fir-rigward tar-rekwiżiti kwalitattivi, pereżempju għat-trasparenza
ta' strateġiji gaħll-investiment u l-livelli ta' spejjeż Dan għandu wkoll joħloq opportunitajiet 
aħjar biex jitqabblu x'għandhom joffru fondi differenti.

Opportunitajiet indaqs
Fuq medja, in-nisa jaqilgħu anqas mill-irġiel u jinterrompu l-karrieri tagħhom aktar spiss biex 
jaġixxu bħala persuni li jagħtu l-kura. Bħala riżultat, huma ta' spiss ikollhom pensjonijiet
iżgħar u ikunu f'riskju akbar li jgħixu fil-faqar. Fl-2009 kien hemm 13-il Stat Membru li għad
kellhom età ta' rtirar aktar baxx għan-nisa milli għall-irġiel. Ir-rapporteur temmen li l-iffissar
ta' età tal-irtirar indaqs kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel jista' jgħin biex jiżdied id-dħul
mill-pensjoni.

Ir-rapporteur tqis li ftit li xejn dispożizzjoni qiegħda ssir għal skemi tal-pensjoni li jippermettu
l-instabbiltà tal-karrieri tan-nies, li jippermettu kemm l-irġiel kif ukoll lin-nisa li jiddedikaw
parti mill-ħajja tagħhom biex jieħdu ħsieb persuni oħra aktar milli l-impjieg tagħhom. Hemm 
eżempji tajbin ta' skemi bħal dawn li jippermettu lin-nies jakkumulaw drittijiet għall-pensjoni
matul perjodi meta jkunu qed jaġixxu bħala persuni li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb persuni oħra 
u għalhekk ma jkunux impjegati. Fil-każ kemm ta' skemi tal-pensjonijiet supplimentari kif 
ukoll tat-tielet pilastru, għandhom jistabu soluzzjonijiet ġodda.

Bidliet fis-suq tax-xogħol
Is-suq tax-xogħol jesiġi mobbiltà akbar tan-nies. Xogħol għal ħajtek ma għadux jeżisti. Użu 
akbar qed isir ukoll mill-opportunitajiet imqanqla mill-moviment liberu. Dan huwa normali:
jekk studenti jieħdu korsijiet jew traineeships f'pajjiż barranin, dan ta' spiss jirriżulta fl-
impjieg tagħhom barra minn pajjiżhom f'xi żmien matul il-karrieri sussegwenti tagħhom. Din 
il-mobbiltà għandha tiġi sostenuta u mhux ikkastigati: dan japplika kemm fi ħdan Stat 
Membru partikolari kif ukoll 'il barra minnu. Ir-rapporteur tqis li dan ifisser li s-sistemi tal-
pensjonijiet għandhom jiġu organizzaty b'tali mod li d-drittijiet għall-pensjoni akkumulati ma' 
min iħaddem, kemm jekk fl-Istat Membru ta' oriġini tal-impjegat jew fi Stat Membru ieħor,
ma għandhomx jiġu kkonfiskati. Sistemi tal-pensjonijiet għandhom jikkontribwixxu għal 
mobbiltà akbar. Ir-rapporteur għalhekk temmen li jkun ferm importanti li jiġu adottati
standards minimi għall-akkwist u l-preservazzjoni tal-valur tad-drittijiet akkumulati għall-
pensjoni.
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Informazzjoni
Informazzjoni dwar il-pensjoni li n-nies jistgħu jistennew li jirċievu hija importanti ħafna. Li 
wieħed ikun jaf x'se jkun id-dħul futur tiegħu se jirriżulta fi fehim aħjar, provvediment 
antiċipattiv aktar attent u aktar responsabbiltà. Aċċess għall-informazzjoni u l-għarfien t-tajjeb 
tar-riskji hija neċessarja sabiex jittieħdu deċiżjonijiet meqjusa, per eżempju billi jsir tfaddil 
għal aktar tard tul il-ħajja. Sistema għall-ittraċċjar tal-pensjonijiet hija mod tajjeb ta' kif in-
nies ikunu infurmati dwar id-drittijiet għall-pensjoni li akkumulaw, kemm fl-Istat Membru 
tagħhom u fi Stati Membri oħra. Ir-rapporteur tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-eżempji tajbin li 
diġà jeżistu. Ikun jaqbel li l-Istati Membri jitħeġġu biex jipprovdu ħarsa ġenerali tajba fir-
rigward tal-pensjonijiet. Meta dawn is-sistemi ta' ttraċċjar jintrabtu flimkien, iċ-ċittadin
infurmat jista' jikseb l-materjal kollu meħtieġ sabiex, fejn meħtieġ, jieħu l-azzjoni meħtieġa.


