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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:

A. billi l-effetti tat-tixjiħ demografiku fuq is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi jridu jiġu 
evalwati; billi l-ġenerazzjonijiet futuri għandhom ikunu kapaċi jibbenefikaw minn sistemi 
ta’ pensjonijiet adegwati;

B. billi l-fondi għall-pensjonijiet huma investituri importanti għat-tkabbir ekonomiku tal-UE 
u jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għall-ksib tal-mira strateġika tal-Ewropa 2020, li 
tikkonsisti f’rata ta’ impjieg ta’ 75  % fost l-irġiel u n-nisa ta’ bejn 20-64 sena u soċjetajiet 
soċjalment inklużivi;

C. billi fid-dibattitu Ewropew attwali, l-iskemi tal-pensjonijiet ta’ spiss iżżejjed jitqiesu bħala 
sempliċi piż fuq il-finanzi pubbliċi minflok ma jitqiesu bħala strument essenzjali għall-
ġlieda kontra l-faqar fix-xjuħija u għar-ridistribuzzjoni tul il-ħajja tal-individwi u fis-
soċjetà kollha kemm hi;

D. billi l-pensjonijiet huma s-sors prinċipali ta’ dħul għall-Ewropej kbar fl-età u l-għan 
prinċipali tagħhom hu li jiżgurawlhom livell ta' għajxien deċenti u li jkunu jistgħu jkunu 
finanzjarjament indipendenti; billi, minkejja dan, madwar 22 % tan-nisa ta’ iktar minn 
75 sena jinsabu taħt il-livell limitu tal-faqar fl-Unjoni, u b’hekk hemm ir-riskju ta’ 
esklużjoni soċjali, u billi n-nisa jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-popolazzjoni ta’ iktar 
minn 75 sena;

E. billi n-nisa jieqfu mix-xogħol waqt il-karrieri tagħhom u jaħdmu f’impjiegi part-time iktar 
ta’ spiss mill-irġiel biex jieħdu ħsieb it-tfal kif ukoll persuni anzjani, dipendenti jew 
morda fil-familja, fattur li jista’ jwassalhom biex jagħżlu li jaħdmu part-time jew li 
jagħmlu xogħol b’paga iktar baxxa iktar ta’ spiss mill-irġiel, u billi dawn il-perjodi ta’ 
waqfien ma jitqisux jew jitqiesu biss parzjalment fil-kalkolu tal-pensjonijiet u li b’hekk, il-
pensjoni tagħhom ta’ spiss hija iktar baxxa u iktar vulnerabbli għar-riskju tal-faqar minn 
dik tal-irġiel;

F. billi n-nisa huma rappreżentati b’mod sproporzjonat fis-suq tal-impjiegi part-time u 
flessibbli;

G. billi n-nisa jirrappreżentaw proporzjon kbir ta’ ħaddiema f’impjiegi mhux iddikjarati, l-
iktar fix-xogħol domestiku u l-kura ta’ persuni dipendenti;

H. billi n-nisa huma rappreżentati żżejjed fl-impjiegi u l-pożizzjonijiet tal-iktar livell baxx 
f’dawk li huma kwalifiki, pagi u prestiġju u b’hekk in-nisa jiffaċċjaw prekarjetà ikbar tax-
xogħol u jitħallsu inqas mill-irġiel;

I. billi n-nisa jħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet ikbar biex jirrikonċiljaw il-ħajja 
professjonali ma’ dik tal-familja, peress li r-responsabilitajiet tal-familja mhux dejjem 
jinqasmu b’mod ekwu u li l-kura tat-tfal u ta’ membri oħra dipendenti tal-familja taqa’ l-
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iktar fuq spallejn in-nisa;

J. billi l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-impjiegi, il-pagi, il-
kontribuzzjonijiet, il-waqfien waqt il-karriera, l-impjiegi mhux iddikjarati, il-prekarjetà 
tax-xogħol, u x-xogħol part-time marbut mar-responsabilitajiet tal-familja għandhom 
konsegwenzi serji fuq l-ammont ta’ dħul li mara tistenna li tingħata fil-pensjoni;

K. billi l-influwenza negattiva tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa fuq il-pagi u l-
impjiegi se żżid ir-riskju tal-faqar fix-xjuħija fil-futur;

L. billi l-istudju dwar ‘Aġġornament tal-qagħda tan-nisa li jgħixu għal rashom’, mitlub mill-
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-Parlament, juri r-riskji 
impliċiti ta’ wħud mill-arranġamenti eżistenti tal-pensjonijiet fid-deterjorament tal-
iżbilanċi bejn is-sessi, speċjalment għan-nisa li jgħixu għal rashom;

M. billi d-dokument ta’ ħidma tal-OECD nru 116 fil-qasam soċjali, tal-impjiegi u tal-
migrazzjoni, “Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World” 
(Veerle Miranda), juri l-importanza tax-xogħol mhux imħallas li għadu mhuwiex 
rikonoxxut fl-iskemi ta’ pensjonijiet nazzjonali;

N. billi fl-UE, ir-rata ta’ impjieg tan-nies li għandhom bejn 55 u 64 sena ma taqbiżx is-
47,4 % u fil-każ tan-nisa hija biss ta’ 40,2 %; billi f’xi pajjiżi tal-UE, 2 % biss tal-postijiet 
battala kollha jimtlew minn persuni li għandhom 55 sena jew iktar; billi tali rati baxxi ta’
impjieg jikkawżaw distakk fil-pensjoni bejn il-ġenerazzjonijiet, bejn in-nisa u l-irġiel, kif 
ukoll distakk bejn il-ġenerazzjonijiet li jwassal għal disparitajiet sostanzjali fir-riżorsi 
finanzjarji bejn il-ġenerazzjonijiet;

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

P. billi n-nisa ta’ spiss huma impjegati f’impjiegi b’pagi iktar baxxi u għandhom inqas 
flessibilità fuq is-suq tax-xogħol, b’mod partikolari meta jaqbżu l-50 sena, u dan 
jagħmilha iktar diffiċli biex ifaddlu għall-iskemi tal-pensjonijiet;

1. Jenfasizza li f'ħafna Stati Membri hemm bżonn li ssir riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet 
biex wieħed ilaħħaq mal-iżviluppi fil-popolazzjoni u s-swieq tal-impjiegi li qed jinbidlu; 
jissottolinja li r-riformi jeħtieġ li jkunu soċjalment ġusti u li jsaħħu l-mekkaniżmi ta' 
solidarjetà u l-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza li r-riformi għandhom jinvolvu s-sħab 
soċjali u l-atturi interessati kollha u għandhom jiġu kkomunikati kif xieraq liċ-ċittadini;

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-Istati Membri għandhom jappoġġjaw ir-riċerka dwar l-
impatt tal-formuli differenti ta' indiċizzazzjoni tal-pensjonijiet rigward is-sogru tal-faqar 
fix-xjuħija, filwaqt li jqisu d-dimensjoni tas-sessi; jistieden lill-Istati Membri jqisu b'mod 
partikolari l-evoluzzjoni fil-bżonnijiet tan-nies meta jixjieħu, pereżempju l-kura għal 
żmien twil, sabiex jiżguraw li l-anzjani, prinċipalment in-nisa, ikunu jistgħu jirċievu 
pensjoni adegwata u jgħixu b'dinjità;
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3. Jenfasizza li l-politika dwar il-pensjonijiet hija element prinċipali tal-politika soċjali u li l-
pensjonijiet huma mekkaniżmu ta' solidarjetà finanzjarja diretta bejn il-ġenerazzjonijiet kif 
ukoll bħala investiment fil-futur;

4. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-ħolqien ta' sistemi tal-pensjonijiet hija r-responsabilità 
tal-Istati Membri u jenfasizza l-benefiċċji ta' approċċ globali u koordinat fil-livell tal-UE;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-prinċipju ta' trattament ugwali 
bejn in-nisa u l-irġiel jiġi applikat b'mod konsistenti fl-iskemi ta' assigurazzjoni tal-
pensjonijiet u li speċjalment l-iskemi tal-pensjonijiet tax-xogħol ma jiddiskriminawx 
kontra n-nisa sabiex ma jinfurzawx it-tendenzi eżistenti li diġà jpoġġu lin-nisa fi żvantaġġ 
f'termini ta' benefiċċji u kontribuzzjonijiet;

6. 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 
tal-pensjonijiet, li jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-impjiegi u d-drittijiet tal-pensjoni 
tan-nisa, bħal tnaqqis fil-faċilitajiet tal-kura tat-tfal matul il-jum u l-kura tal-anzjani, il-
politiki tal-pensjoni, eċċ.;

7. Ifakkar fin-neċessità, għal xi Stati Membri, li jieħdu miżuri biex jeliminaw id-differenzi 
fil-pagi u d-dħul bejn in-nisa u l-irġiel għall-istess xogħol u d-diskrepanzi fil-kisba tal-
karigi ta’ responsabilità, kif ukoll l-inugwaljanzi bejn is-sessi fis-suq tax-xgħol, li 
jaffettwaw ukoll il-pensjonijiet u li jirriżultaw f'differenza sostanzjali bejn il-pensjonijiet 
imħallsa lin-nisa u l-pensjonijiet ħafna ogħla mħallsa lill-irġiel; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tressaq reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti; jinnota li, minkejja kampanji, miri u miżuri 
numerużi fis-snin reċenti, id-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel għadha mifruxa 
b'mod persistenti;

8. Jenfasizza li jeħtieġ li jittieħdu miżuri ta' urġenza kontra d-differenza fil-pagi bejn in-nisa 
u l-irġiel fis-settur privat, ħaġa li hi partikolarment gravi f'ħafna Stati Membri;

9. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-flessibilità fl-età tal-irtirar, billi jqisu d-
dimensjoni tas-sessi, u jiggarantixxu pensjoni minima;

10. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li, meta l-arranġamenti tal-pensjonijiet tal-Istati Membri ma 
jqisux il-kundizzjonijiet partikolari tan-nisa li jgħixu waħedhom jew dawk relatati mas-
sessi b'mod ġenerali, in-nisa b’mod ġenerali jiġu diskriminati indirettament u jiġu esposti 
għal riskji ogħla ta' faqar;

11. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li, filwaqt li ħinijiet flessibbli tax-xogħol u l-impjiegi part-
time jagħmlu eħfef li jinkiseb bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, speċjalment għan-
nisa, dawn jimplikaw ukoll salarji iktar baxxi u, għalhekk, pensjonijiet iktar baxxi fil-
futur; jenfasizza li l-maġġoranza vasta tas-salarji baxxi u kważi l-pagi baxxi ħafna kollha 
jitħallsu għal xogħol part-time u 80 % tal-foqra li jaħdmu huma nisa;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas id-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel bl-istess ħiliet u 
l-istess impjieg, peress li din tikkawża li l-introjtu tan-nisa jibqa' dejjem lura wara dak tal-
irġiel u jżid in-numru għoli ta' nisa li jgħixu fil-faqar meta joħorġu bil-pensjoni ew jormlu;
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13. Jagħraf il-ħtieġa li tiġi adattata l-età tal-pensjoni għan-nisa u l-irġiel biex titqies iż-żieda 
fl-għomor filwaqt li jittejjeb l-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja, il-konċiljazzjoni tal-ħajja 
professjonali, tal-familja, u dik privata, u jiġi promoss it-tixjiħ attiv;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw approċċ matul il-ħajja għall-
pensjonijiet, billi jqisu l-firxa kollha tal-ħajja tax-xogħol tal-persuna, inklużi l-
interruzzjonijiet fil-karriera u l-bidliet, biex ikun rifless il-benefiċċju soċjali u ekonomiku 
ta’ xogħol ta’ kura mhux imħallas u xejriet moderni tax-xogħol;

15. Jenfasizza l-importanza li n-nisa u l-irġiel ikunu intitolati għall-benefiċċji tal-pensjoni fl-
istess età, u li titjieb l-impjegabilità għal nisa u rġiel akbar fl-età biex ikunu jistgħu 
jibqgħu fis-suq tax-xogħol, peress li dan jikkontribwixxi b’mod konsiderevoli għaż-żieda 
fir-rata ta’ attività ta’ ħaddiema kbar fl-età;

16. Jenfasizza li l-perjodi ta’ qgħad part-time, salarji iktar baxxi u sigħat medji inqas ta’ 
xogħol fost in-nisa għandhom konsegwenzi profondi għall-qligħ li jagħmlu, għall-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali tagħhom u, mhux l-inqas, fuq tul ta’ żmien, il-pensjonijiet 
tagħhom;

17. Jenfasizza li l-għomor itwal tan-nisa ma għandux ikun il-kawża ta’ diskriminazzjoni fil-
kalkoli tal-pensjoni;

18. Jilqa’ b’mod favorevoli l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tħeġġeġ il-ħolqien ta’ skemi ta’ 
ffrankar supplimentari għall-pensjonijiet biex jittejjeb id-dħul għall-pensjonanti;

19. Jenfasizza l-fatt li l-ewwel pilastru għandu jkompli jkun il-fornitur ewlieni ta’ pensjonijiet 
tal-irtirar u li l-Kummissjoni għandha tieħu miżuri biex tagħmel it-tieni u t-tielet pilastri 
aktar aċċessibbli u aktar trasparenti għan-nisa peress li attwalment għandhom inqas 
opportunitajiet biex jiksbu tfaddil komplementari għall-irtirar mill-irġiel;

20. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrispettaw u infurzaw il-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet għall-
maternità bil-għan li n-nisa ma sofrux l-iżvantaġġi f'termini tal-pensjonijiet minħabba l-
fatt li saru ommijiet matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom;

21. Jisħaq fuq il-bżonn li l-Istati Membri jiġu inkoraġġiti jżommu liċ-ċittadini informati aħjar 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet dwar l-ippjanar tal-pensjoni b'konsapevolezza 
totali tal-fatti;

22. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jqisu l-perjodi li n-nisa jew l-irġiel jgħadduhom jieħdu 
ħsieb it-tfal jew membri dipendenti oħra tal-familja tagħhom, kif ukoll ix-xogħol 
domestiku, bħala perjodi effettivament assigurati li jgħoddu għad-dritt tal-pensjoni u 
għall-kalkolu ta' dak id-dritt;

23. Iqis li, fi prospettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi, tinħtieġ individwalizzazzjoni tad-
drittijiet tal-pensjoni, iżda fl-istess ħin jeħtieġ tiġi garantita s-sigurtà ta' ħafna nisa anzjani 
li bħalissa jiddependu mill-pensjoni tar-romol u fuq drittijiet derivati oħrajn;

24. Jenfasizza li l-politiki u s-servizzi soċjali għat-tħaris tat-tfal, għall-assistenza tal-anzjani u 
ta' persuni dipendenti oħrajn huma elementi essenzjali biex jiġi żgurat li n-nisa jkollhom l-
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istess opportunitajiet tal-irġiel ħalli jsibu impjieg bi ħlas, kompatibbli mal-ħajja familjari u 
personali tagħhom, li jippermettilhom jakkumulaw biżżejjed drittijiet tal-pensjoni biex 
igawdu fix-xħuħija pensjoni dinjituża;

25. Jenfasizza li jeħtieġ li l-Istati Membri jiġu inkoraġġiti jirrikonoxxu fis-sistemi soċjali u fil-
mument tal-irtirar l-involviment, kważi dejjem tan-nisa, fl-assistenza u fis-sostenn tal-
persuni dipendenti;

26. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissijoni jipproponu soluzzjonijiet ġodda biex 
jiżguraw li x-xogħol informali mhux illegali jitħallas aħjar u jitqies fid-determinazzjoni 
tad-drittijiet tal-pensjoni;

27. Jilqa’ l-istedina fil-White Paper biex jinħolqu krediti għall-għajnuna ta’ persuni 
dipendenti, jiġifieri l-kontabilizzazzjoni fil-kalkolu tal-pensjonijiet tal-perjodi ddedikati 
għall-kura ta’ persuni dipendenti kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel, kif diġà ġie 
previst f’xi Stati Membri;

28. Jitlob li l-involviment tan-nisa fit-tmexxija ta’ assoċjazzjonijiet għat-tfal, jew għal persuni 
b’diżabilità jew dipendenti, u l-impenn tagħhom għal dan, għandu jitqies fl-
akkreditazzjoni tal-esperjenza tagħhom, u b’hekk ikunu jistgħu jevitaw waqfien waqt il-
karriera li jnaqqsilhom id-daqs tal-pensjoni futura tagħhom;

29. Jitlob li, fejn meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jeżaminaw mill-ġdid is-sistemi tas-
sigurtà soċjali biex jevitaw disparità sinifikanti bejn il-livelli ta’ pensjonijiet tan-nisa u l-
irġiel, u għandhom jikkunsidraw li jdaħħlu fatturi korrettivi li jqisu d-diskrepanzi fil-
kontribuzzjonijiet ikkawżati minn xogħol fuq perjodu qasir;

30. Itenni l-importanza tal-ġlieda kontra l-istereotipi tas-sessi li tradizzjonalment 
jikkonferixxu rwol sekondarju lix-xogħol tan-nisa u għalhekk paga iktar baxxa għax-
xogħol li jagħmlu n-nisa; 

31. Jitlob lill-Istati Membri jipprevedu servizzi ta' tħaris tat-tfal u tal-persuni dipendenti 
aċċessibbli u ta' kwalità.
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