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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-istrateġija ta' Stokkolma tal-2001tal-Kunsill Ewropew li tikkonsisti 
f'riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet fl-Ewropa,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni ta' Laeken tal-2001 tal-Kunsill Ewropew dwar objettivi 
komuni għall-pensjonjiet b'enfasi fuq il-ħtieġa li dawn isiru adegwati, sostenibbli u 
adattabbli,

– wara li kkunsidra l-Green Paper: "Lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, 
sostenibbli u sikuri",

A. billi l-kalkoli tal-pensjonijiet huma bbażati fuq is-salarji assigurati u l-perjodu tax-xogħol 
u billi hemm żvantaġġ sinifikanti għan-nisa fl-ammont riċevut mal-irtirar minħabba 
interruzzjonjiet tax-xogħol u x-xogħol part-time minn naħa waħda u d-diverġenza fil-pagi 
bejn is-sessi min-naħa l-oħra, li jfixkel l-ilħiq tad-drittijiet u t-tfaddil neċessarji għat-
tgawdija tas-sigurtà fix-xjuħija, u billi dan iġib miegħu riperkussjonijiet fuq il-qligħ 
akkumulat matul il-ħajja, il-protezzjoni tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet, bir-riżultat li 
jkollhom rati ogħla ta' sogru ta' faqar, b'mod speċjali wara l-irtirar,

B. billi l-Istati Membri huma responsabbli għall-pensjonijiet u billi l-kompetenza tagħhom 
f'dan il-qasam għandha tkun irrispettata,

C. billi persuni li jiddedikaw ħinhom u l-ħiliet tagħhom biex irabbu t-tfal jew biex jieħdu 
ħsieb l-anzjani għandu jirċievu rikonoxximent soċjali, u billi dan jista' jsir billi 
jingħatawlhom drittijiet individwali, b'mod partikolari rigward il-pensjonijiet,

D. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġel hija valur, objettiv u dritt fundamentali fl-Unjoni, u 
l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom id-dmir li jinkludu l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-
azzjonijiet kollha tagħhom,

E. billi n-nisa jħabbtu wiċċhom ma' diskriminazzjoni diretta u indiretta f'aspetti differenti 
marbutin mal-pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea,

F. billi l-impatt maħsub tar-riformi tal-pensjonijiet normalment ikun ibbażat fuq profil 
maskili, full time, b'karriera sħiħa u bi qligħ medju u billi t-tabelli attwarjali tal-ħajja skont 
is-sess għandhom impatt negattiv fuq il-kalkoli tal-pensjonijiet tan-nisa u jagħtu rata ta' 
sostituzzjoni aktar baxxa għan-nisa,

G. billi, matul il-karriera tagħhom, in-nisa jinterrompu l-karriera aktar spiss biex jieħdu ħsieb 
it-tfal jew membri tal-familja morda jew xjuħ u, għandhom it-tendenza li jinterrompu 
xogħolhom jew li jaħdmu part-time aktar spiss mill-irġiel biex jiddedikaw irwieħhom 
għall-obbligi familjari tagħhom,

H. billi l-persuni rtirati huma fis-sogru li jisfaw fqar u billi n-nisa xjuħ huma fost l-aktar 
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gruppi vulnerabbli fis-sogru tal-faqar, u billi fl-2007 r-rata tas-sogru tal-faqar kienet ogħla 
għan-nisa (17%) milli għall-irġiel (15%) u din id-differenza kienet speċjalment għolja fost 
il-persuni anzjani (22% għan-nisa meta titqabbel ma' 17% għall-irġiel) u fost il-ġenituri li 
jrabbu weħidhom (34%),

I. billi għadha ssir diskriminazzjoni ma' min jagħti l-kura fid-djar minħabba li s-snin li 
jagħmlu jaħdmu ma jgħoddulhomx għall-pensjonijiet u għal drittijiet oħrajn,

J. billi n-nisa anzjani jinsabu f'pożizzjoni prekarja b'mod partikolari meta d-dritt tagħhom 
għall-pensjoni jkun ġej mill-istatus tagħhom ta' żwieġ (benefiċċji tal-konjuġi jew ta' 
sopravivenza) u meta ma jkollhomx drittijiet adegwati proprji tagħhom għall-pensjoni
minħabba interruzzjonijiet fil-karriera,

K. billi l-ugwaljanza tal-pensjonijiet tal-irġiel u dawk tan-nisa, inkluż f'dak li jirrigwarda l-età 
tal-irtirar, ġiet stabbilita bħala mira u billi hemm diverġenza fil-pensjonjiet bejn in-nisa u 
l-irġiel bħala kontinwazzjoni u konsegwenza tad-diverġenza persistenti fil-pagi bejn is-
sessi, li bħalissa hi ta' 18% bħala medja fl-UE u tilħaq sa 30.3% f'xi Stati Membri, u li 
twassal għal inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol u sogru ta' faqar f'età akbar,

L. billi l-biċċa l-kbira tas-sistemi Ewropej għollew l-età tal-irtirar, jew qegħdin iħejju biex 
jagħmlu dan, skont inter alia l-medja tal-għomor tal-ħajja,

M. billi l-anzjani jiffaċċaw diffikultajiet biex isibu posthom fis-suq tax-xogħol u spiss ikunu 
l-ewwel li jitilfu xogħolhom u, meta jisfaw qiegħda, ma jkunux jistgħu jikkontribwixxu 
lejn pensjoni adegwata,

N. billi l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri biħsiebhom iserrħu dejjem aktar fuq skemi tal-
pensjoni ffinanzjati mill-privat biex jiżguraw rata ta' sostituzzjoni adegwata, li jfisser li l-
firxa wiesgħa ta' żvantaġġi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa biex ikollhom aċċess 
għal dawn l-iskemi trid tiġi indirizzata – id-diverġenza fil-karriera minħabba s-sess, l-
interruzzjonijiet bla ħlas biex jieħdu ħsieb id-dipendenti jew is-segregazzjoni fix-xogħol –
u dan kollu jwassal biex in-nisa jkollhom anqas aċċess għal skemi ta' pensjoni tax-xogħol 
ta' kwalità tajba,

O. billi n-nisa spiss jaħdmu f'impjiegi bi ħlas anqas, u dan jagħmilhielhom aktar iebsa biex 
iġemmgħu għall-iskemi tal-pensjoni,

1. Huwa tal-fehma li s-sistemi tal-pensjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq kriterji adegwati, 
sostenibbli u ekwi; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li s-sistemi tal-pensjonijiet, biex 
jiżguraw trattament indaqs, iqisu l-qagħda tan-nisa u l-irġiel li jinterrompu l-karriera 
tagħhom minħabba obbligi ta' kura, u jqisu l-perjodi meta n-nisa jaħdmu b'kuntratti part-
time jew ikunu bil-liv tal-maternità; u jevitaw li joħolqu nasbiet ġodda tad-dipendenza;

2. Huwa tal-fehma li kwalunkwe proposta għal sistemi Ewropej ta' pensjoni adegwati, 
sostenibbli u sikuri jeħtieġ li jkollha l-għan li telimina l-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel 
fl-Unjoni Ewropea; jeħtiġilha tipprojbixxi d-diskriminazzjoni diretta fl-iskemi ta' pensjoni 
privati u pubbliċi, fosthom il-prattika li l-livell ta' pagamenti u kontribuzzjonijiet ikun 
ibbażat fuq l-għomor, jiġifieri, l-iskemi ta' pensjoni privati, pubbliċi u tax-xogħol li jkunu 
bbażati fuq kontribuzzjonijiet definiti għandhom japplikaw l-istess kriterji attwarjali għaż-
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żewġ sessi;

3. Jikkunsidra li l-perjodi li n-nisa jew l-irġiel jgħadduh jieħdu ħsieb it-tfal jew membri 
dipendenti oħra tal-familja għandhom jitqiesu bħala perjodi effettivament assigurati li 
jgħoddu għad-dritt tal-pensjoni u għall-kalkolu ta' dak id-dritt; 

4. Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw l-elementi strutturali li jikkontribwixxu għall-
inugwaljanza fl-iskemi tal-pensjoni, fosthom l-organizzazzjoni tal-kura u l-kombinazzjoni 
tal-ħajja tal-familja ma' dik tax-xogħol, l-inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol, id-diverġenza 
fil-pagi minħabba d-differenzi bejn is-sessi u d-diskriminazzjoni diretta fil-pensjonijiet tat-
tieni u tat-tielet pilastru;

5. Jistieden lill-Istati Membri jinkludu fil-kalkolu tal-pensjoni l-ħin u l-investiment involuti 
fil-kura tad-dipendenti, hi x'inhi l-età tagħhom jew il-grad ta' dipendenza;

6. Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu drittijiet tal-pensjoni individwali u adegwati għal 
kulħadd, fosthom dawk b'interruzzjonijiet ġustifikati fil-karriera – fil-biċċa l-kbira nisa –
biex tiġi żgurata ħajja dinjituża għal kulħadd fix-xjuħija;

7. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-ugwaljanza fil-pensjonijiet, pereżempju, billi 
jitqiesu l-perjodi ta' kura tat-tfal jew ta' kura tal-familja fl-iskemi tal-pensjoni, filwaqt li 
jitqies b'mod speċjali li dawn il-kompiti għadhom isiru l-aktar min-nisa, li b'hekk 
tonqsilhom il-pensjoni tagħhom;

8. Jenfasizza li d-dħul u l-impjieg bi ħlas tan-nisa jibqa' element ewlieni tal-awtonomija 
ekonomika tagħhom u ta' ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-soċjetà b'mod ġenerali; 
jistieden lill-Istati Membri tal-UE jindividwalizzaw id-drittijiet tas-sigurtà soċjali inklużi 
d-drittijiet tal-pensjoni;

9. Jistieden lill-Istati Membri jfasslu kif jixraq skema ta' dħul minimu u jirrevedu s-sistemi 
tal-pensjonijiet tagħhom fit-termini tar-rwoli tal-ġeneru fis-soċjetà, fil-qies tal-għomor 
itwal tan-nisa, bla ma jużawh bl-ebda mod bħala ġustifikazzjoni għal-diskriminazzjoni 
abbażi tas-sess, u d-diverġenzi kbar fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa, li huma riflessi fl-
ammonti mogħtija fil-pensjonijiet, li spiss jgħaddsuhom taħt il-livell tal-faqar, u jeliminaw 
id-diverġenzi tal-pensjonijiet bejn is-sessi;

10. Minħabba l-fatt li d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u l-irġiel huma konsegwenzi 
tad-diverġenzi tal-pagi bejn is-sessi, jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi deċiżivi biex 
telimina din id-diverġenza;

11. Jistieden lill-Istati Membri jsibu modi kif l-impjiegi tan-nisa fis-suq tax-xogħol ma 
jitħallewx jintlaqtu ħażin minn miżuri għall-appoġġ, l-evalwazzjoni jew it-tisħiħ tal-valur 
tax-xogħol fid-dar; jitlob, għalhekk, biex jiġi vvalutat l-impatt fuq is-soċjetà u fuq l-
impjiegi tan-nisa tal-miżuri għar-rikonoxximent tax-xogħol li jsir fid-dar, inkluż permezz 
ta' kalkolu kkostjat għall-iskopijiet tal-pensjoni;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata strateġija Ewropea għall-impjiegi li tinkoraġġixxi 
aktar nisa jieħdu sehem fis-suq tax-xogħol u li tiġġieled kontra l-inugwaljanza fl-impjiegi 
li jkollha impatt differenzjat skont is-sess fuq il-livell tal-kontribuzzjonijiet u d-drittijiet 



PE448.857v02-00 6/8 AD\851949MT.doc

MT

tal-pensjoni;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tibda l-proċedura bil-għan li jitneħħa l-Artikolu 5(2) tad-
Direttiva 2004/113/KE li tippermetti diskriminazzjonijiet kontra n-nisa fir-rigward ta' 
prodotti tal-pensjoni;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi direttiva qafas Ewropea dwar il-pensjonijiet 
minimi li tista' tiddefinixxi li kull persuna minn ċerta età 'l fuq, irrispettivament mill-
għadd ta' snin li tkun ħadmet, hija intitolata għal pensjoni minima;

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jobbligaw lill-fornituri tal-pensjonijiet tax-
xogħol u pensjonijiet supplimentari oħrajn biex jużaw tabelli ta' mortalità li ma jagħmlux 
differenza bejn is-sessi meta jikkalkulaw il-benefiċċji tal-pensjoni biex in-nisa ma jiġux 
ikkastigati għal għomor itwal b'rati ta' sostituzzjoni aktar baxxi minn dawk tal-irġiel;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu valutazzjonijiet 
komprensivi tal-impatt dwar ir-riformi kollha tas-sigurtà soċjali, b'mod speċjali s-sistemi 
ta' pensjoni li jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-impjieg u d-drittijiet tal-pensjoni tan-
nisa, bħal tnaqqis fil-faċilitajiet tal-kura tat-tfal matul il-jum u l-kura tal-anzjani, politiki 
tal-pensjoni, eċċ.;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-iskemi tal-pensjoni tax-xogħol 
u dawk privati ma jkunux diskriminatorji kontra n-nisa u li ma jinfurzawx mudelli 
eżistenti li diġà jqiegħdu lin-nisa fi żvantaġġ f'termini ta' benefiċċji u kontribuzzjonijiet; 
jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga effetti tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2004/113/KE li 
jistgħu jkunu diskriminatorji man-nisa;

18. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni "Lejn sistemi ta' pensjonijiet adegwati, sostenibbli u 
sikuri", bil-kundizzjoni li l-prinċipju tas-sussidjarjetà jibqa' jiġi rrispettat, u bil-
kundizzjoni li l-Istati Membri jżommu r-responsabbiltà u l-kompetenza tagħhom rigward 
il-politiki u s-sistemi tal-pensjoni rispettivi tagħhom;

19. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni "Lejn sistemi ta' pensjonijiet adegwati, sostenibbli u 
sikuri", bil-kundizzjoni li l-politiki tal-UE u r-regolamenti u d-direttivi ġodda possibbli 
tal-UE jiggarantixxu ż-żamma tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, is-solidarjetà fi ħdan 
ġenerazzjoni partikolari, u s-solidarjetà bejn l-irġiel u n-nisa;

20. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni "Lejn sistemi ta' pensjonijiet adegwati, sostenibbli u 
sikuri", b'mod partikolari l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ttejjeb l-akkwist tad-drittijiet tal-
pensjoni għal ċittadini tal-UE li jaħdmu (temporanjament) fi Stat Membru ieħor;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tqis li l-possibbiltajiet diġà eżistenti għall-akkwist ta' 
pensjonijiet (komplementari) spiss huma kkumplikati wisq u ta' sogru kbir; għaldaqstant 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex lill-Istati Membri tippermettilhom joffru aktar trasparenza 
u sigurtà meta jagħżlu u/jew jikkommettu rwieħhom għal għażla speċifika, b'mod 
partikolari għan-nisa li jibbenefikaw minn skemi komplementari ta' tfaddil għal pensjoni;

22. Jistieden lill-Kummissjoni ma timxix 'il quddiem b'talbiet ġodda tal-UE rigward id-
definizzjoni ta' "pensjonijiet adegwati" billi definizzjoni bħal din ma tqisx il-fatt li hemm 
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differenzi kbar bejn l-Istati Membri f'dak li jirrigwarda d-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà ta' 
servizzi u benefiċċji oħrajn għal persuni anzjani (bħad-djar, il-kura u t-trasport pubbliku).
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