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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 t-tixjiħ demografiku jirriskja li joħloq pressjoni fuq l-infiq pubbliku fil-qasam tal-
protezzjoni soċjali peress li l-pensjonijiet jikkostitwixxu l-ikbar parti ta’ dan l-infiq;

B. 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;

C. billi n-nisa jieqfu mix-xogħol waqt il-karrieri tagħhom iktar ta’ spiss mill-irġiel minħabba 
responsabbiltajiet tal-familja u dawn il-perjodi ta’ waqfien ma jitqiesux 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;

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

1. Jenfasizza li hi kwistjoni ta’ urġenza li ssir riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet biex nimxu 
mal-evoluzzjoni ekonomika u demografika, u biex jittejbu l-prospettivi ta’ tkabbir tal-
Ewropa;

2. Ifakkar fin-neċessità, għal xi Stati Membri, li jieħdu miżuri biex jeliminaw id-differenzi 
fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel;

3. Jagħraf il-ħtieġa li tiġi adattata l-età tal-pensjoni 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;

4. Jenfasizza l-importanza li n-nisa u l-irġiel ikunu intitolati għall-benefiċċji tal-pensjoni fl-
istess età, peress li dan jikkontribwixxi b’mod konsiderevoli għaż-żieda fir-rata ta’ attività 
ta’ ħaddiema kbar fl-età;

5. 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;

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

7. 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 
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previst f’xi Stati Membri.


