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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Josserva li l-kriżi finanzjarja u ekonomika aggravat id-diffikultajiet eżistenti relatati mas-
sostenibilità ta’ ħafna sistemi ta’ protezzjoni soċjali u l-bidliet attwali fl-Ewropa, bħalma 
huma t-tixjiħ tal-popolazzjoni, it-tibdil fl-istrutturi tal-familja u ż-żieda fl-impjieg atipiku, 
fost fatturi oħra, u jemmen li l-adegwatezza u s-sigurezza tal-benefiċċji tal-pensjonijiet 
jistgħu jikkontribwixxu b'mod deċiżiv għall-koeżjoni soċjali u jistgħu jiġu garantiti fost l-
oħrajn billi jiġi definit livell minimu għall-pensjonijiet; jinnota li r-riformi tal-pensjonijiet 
ma jistgħux ikunu separati mid-dibattitu dwar ir-riformi ta' skemi ta' protezzjoni soċjali 
oħrajn;

2. Jinnota li l-objettiv fundamentali tal-iskemi tal-pensjonijiet huwa li jiggarantixxi dħul 
adegwat tal-pensjoni u li jippermettu lill-anzjani jgħixu ħajja deċenti u finanzjarjament 
indipendenti;

3. Jinnota li ż-żieda fil-medja ta' għomor il-bniedem hija ħaġa pożittiva peress li hija 
konsegwenza diretta tat-titjib fil-kwalità tal-ħajja u tas-sistemi tal-kura tas-saħħa Ewropej; 
jenfasizza li l-pensjonanti huma parti attiva u kontribwenti tas-soċjetà;

4. Iqis preokkupanti l-għadd li kulma ma jmur qed jiżdied ta’ anzjani, l-aktar nisa, li jgħixu 
taħt is-soll tal-faqar u huwa tal-fehma li s-sistemi tal-pensjonijiet għandhom jiggarantixxu 
livell ta’ ħajja adegwat u dinjintuż għal kulħadd;

5. Jenfasizza li l-SMEs huma waħda mill-għejun prinċipali ta’ impjieg u tkabbir fl-UE u 
jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti għas-sostenibilità u l-adegwatezza tas-sistemi tal-
pensjonijiet fl-Istati Membri;

6. Huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jevalwaw l-allinjament tal-età tal-irtirar mal-
medja ta' għomor il-bniedem permezz ta’ forom volontarji u flessibbli u ta' miżuri li 
jinċentivaw estensjoni tal-ħajja tax-xogħol, bħall-għażla li jirċievu benefiċċji parzjali tal-
irtirar filwaqt li jkomplu jaħdmu; jenfasizza li sabiex titwal il-ħajja tax-xogħol fl-Unjoni 
Ewropea jeħtieġ responsabilità kondiviża tal-ħaddiema, l-impjegaturi u s-settur pubbliku,
u li dawn ir-riformi jkunu soċjalment ġusti, evalwati sew kontra l-impatt li jistgħu jħallu 
fuq gruppi vulnerabbli u mwettqa b'mod li jsaħħu l-mekkaniżmi ta' solidarjetà;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkunsidraw l-argumenti soċjoekonomiċi sodi favur it-tneħħija 
ta’ politiki li ma jħallux ħaddiema anzjani milli jibqgħu attivi fis-suq tax-xogħol għal 
żmien itwal;

8. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar in-neċessità li jkun hemm garanzija, meta tkun eliminata l-
possibilità tal-pensjoni kmieni, li individwi interessati jistgħu jibqgħu jaħdmu jew, meta 
dan ma jkunx possibbli, li jirċievu dħul minimu garantit flimkien ma' dispożizzjonijiet li 
jiżguraw il-kontinwità tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali;
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9. Jikkunsidra li kwalunkwe għażla ta' estensjoni tal-ħajja tax-xogħol jew żieda fl-età tal-
pensjoni għandha tqis iċ-ċirkostanzi partikolari tan-nies li jkunu wettqu ħidma diffiċli jew 
li jkunu daħlu fid-dinja tax-xogħol f’età bikrija ħafna;

10. Huwa tal-fehma li l-ekwiparazzjoni tal-età tal-pensjoni tan-nisa ma’ dik tal-irġiel għandha 
ssir flimkien ma’ politiki effikaċi ħalli jkun hemm trattament indaqs tal-pagi u tal-
konċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja u li għandu jingħata valur adegwat 
lix-xogħol ta’ kura mwettaq min-nisa kif ukoll lill-istatus ta’ dawk li jagħtu l-kura b’mod 
informali; jistieden lill-Kummissjoni tindividwa l-iskemi tal-pensjonijiet li jagħtu l-akbar 
kunsiderazzjoni għad-dimensjoni tal-ġeneru tal-pensjonijiet u li jindirizzaw il-lakuni fil-
pensjonijiet tan-nisa;

11. Jikkunsidra li l-proliferazzjoni ta’ kuntratti atipiċi u l-prevalenza konsegwenti ikbar ta’ 
esperjenza ta’ xogħol instabbli u prekarju jistgħu jwasslu biex il-ħaddiema kkonċernati 
jkollhom lakuni fir-rekords tal-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom, u dan jista' 
jkollu impatt sinifikanti u jipperikola l-intitolament tagħhom għall-benefiċċji;

12. Jikkunsidra li jeħtieġ li tittieħed azzjoni iktar deċiżiva biex tiġi evitata u kkastigata l-
evażjoni tal-kontribuzzjoni, li thedded li ddgħajjef l-adegwatezza u s-sostenibilità tas-
sistemi tal-pensjoni u toħloq diskriminazzjoni fost il-ħaddiema u fost l-intrapriżi filwaqt li 
taċċentwa l-kompetizzjoni inġusta;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li dawk li jfaddlu għall-pensjoni jiġu protetti kontra l-falliment tal-fond 
tal-pensjoni;

14. Huwa tal-fehma li, minħabba t-tibdil demografiku u ż-żieda fil-limitazzjonijiet tal-baġits 
pubbliċi, l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet fil-futur għandha tiġi garantita bit-
tisħiħ tal-ewwel pilastru pubbliku, filwaqt li jitjiebu u jiġu estiżi l-iskemi tal-pensjonijiet 
tax-xogħol supplementari u, barra minn hekk, billi jiġi nkoraġġit l-użu ta' skemi ta' sistemi 
ta' pensjonijiet privati, li jiggarantixxu l-aċċessibilità, il-portabilità u s-sigurtà;

15. Jikkunsidra li hemm bżonn ta’ inċentivi b’saħħithom biex jitħeġġeġ l-investiment fit-tul 
tal-fondi tal-pensjonijiet f’attivitajiet sostenibbli, b’użu baxx tal-karbonju u soċjalment 
inklużivi, u li jiġu evitati investimenti fuq perjodu ta’ żmien qasir u li jieħdu riskji 
eċċessivi;

16. Jenfasizza li huwa importanti li s-sistemi nazzjonali tal-pensjonijiet tal-Istati Membri juru 
reżiljenza dewwiema fl-interessi tal-istabilità finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, u li l-Istati 
Membri fiż-Żona tal-Euro jkunu kkollegati flimkien b’tali mod li l-obbligi tal-pensjonijiet 
ta’ dawn l-Istati Membri jkun jista’ jkollhom effett transkonfinali;

17. Jemmen li l-mobilità tas-suq tax-xogħol hija kruċjali għat-tkabbir; ifakkar fl-importanza 
tal-portabilità tal-pensjonijiet fl-Istati Membri tal-UE, li n-nuqqas tagħha għadu ostakolu 
sinifikanti li jiskoraġġixxi liċ-ċittadini milli jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment 
liberu; iqis li hu neċessarju li tiġi pprovduta informazzjoni aħjar dwar il-portabilità tad-
drittijiet tal-pensjonijiet u li jinħolqu l-kondizzjonijiet li jipproteġu u jilħqu l-portabilità 
sħiħa tal-jeddijiet kollha għall-pensjoni, inklużi wkoll dawk li ġejjin minn pensjonijiet 
komplementari u supplimentari; għal dan l-għan, iqis meħtieġ li jiġi eżaminat kull mezz 
possibbli, l-aktar biex terġa' tibda l-ħidma fuq direttiva li tiżgura l-portabilità sħiħa tad-
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drittijiet għall-pensjoni;  jenfasizza barra minn hekk li l-portabilità għandha tkun garantita 
wkoll għall-kontribuzzjonijiet imħallsa lil fondi okkupazzjonali li jkunu jammontaw għal 
perjodu insuffiċjenti biex iwassal għal xi intitolament skont il-kundizzjonijiet kuntrattwali 
relatati mal-fondi okkupazzjonali speċifiċi; 

18. Jikkunsidra xieraq, għalhekk, li l-Kummissjoni tinvestiga kemm jista’ jkun malajr kif il-
problemi fiskali u attwarji involuti fit-trasferiment tal-pensjonijiet jistgħu jiġu solvuti u kif 
tista’ tiġi stabbilita sistema li tagħmilha possibbli li tinkiseb informazzjoni diretta dwar l-
intitolamenti tal-pensjoni akkumulati fl-Istati Membri tal-UE;

19. Iqis li jkun xieraq li tiġi riveduta d-Direttiva dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' 
istituzzjonijiet għall-provvista ta’ irtirar okkupazzjonali (id-Direttiva IORP) bl-għan li 
tiżgura l-infurzar effettiv tar-rekwiżiti tad-Direttiva mill-Istati Membri; jemmen li din ir-
reviżjoni għandu jkollha l-għan li tippromovi attività transkonfinali tal-fondi tal-
pensjonijiet okkupazzjonali fis-suq uniku, tiżgura superviżjoni finanzjarja adegwata, iżżid 
il-livelli ta' sigurtà, trasparenza u informazzjoni għall-benefiċjarji, u taġġorna r-rekwiżiti 
tal-kapital u tas-solvenza; jemmen barra minn hekk li r-reviżjoni għandha tqis id-
differenzi kbar bejn fondi ta' pensjonijiet u dawk ta' assigurazzjoni u tqis ir-responsabilità 
possibbli tal-kumpaniji u l-mekkaniżmi eżistenti ta' salvagwardja; iqis li kwalunkwe 
proposta dwar sistemi ta' pensjonijiet okkupazzjonali jrid ikollha valutazzjoni sħiħa tal-
impatt, b'mod partikolari bl-għan li jiġu kkwantikati l-ispejjeż addizzjonali li jistgħu 
jinqalgħu u jagħmlu ħsara lill-adegwatezza tal-għoti tal-pensjoni;

20. Iqis li t-trasparenza tal-iskemi privati tal-pensjoni għadha mhix adegwata; jemmen li hu 
essenzjali li jiġi żgurat li l-ħaddiema jkollhom aċċess għal informazzjoni affidabbli u 
kompleta fir-rigward tad-drittijiet tal-pensjoni tagħhom − l-aktar il-benefiċċji futuri 
mistennija, ir-riskji involuti u l-ispejjeż attwali kollha − speċjalment dawk konnessi ma' 
attivitajiet transkonfinali u l-mobilità (inklużi t-tieni u t-tielet pilastru); jistieden lill-
Kummissjoni biex tinvestiga aktar din il-kwistjoni u jekk ikun neċessarju tfassal regoli 
iktar stretti f’dan il-qasam;

21. Jikkunsidra li l-pensjonijiet supplementari individwali, li jgħinu biex jiġi żgurat l-akkwist 
ta’ benefiċċji adegwati, għandhom jipprovdu redittu garantit u sikur, li dwaru l-
benefiċjarji jridu jkunu infurmati b’mod suffiċjenti u ċar, u li, fid-dawl ta’ dak l-għan, il-
fondi jridu jissodisfaw rekwiżiti ta’ solvenza u kapitalizzazzjoni robusti u jkunu jinvolvu 
prinċipalment investimenti fit-tul u b’riskju baxx; 

22. Huwa tal-fehma li s-superviżjoni prudenzjali għandha tiġi armonizzata fl-Unjoni Ewropea 
sabiex jiġi missielet ir-riskju ta’ tellieqa għar-ribass, fejn l-Istati Membri jikkompetu biex 
joffru r-rekwiżiti ta’ solvenza l-inqas stretti;

23. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw approċċ tal-“aħjar prattiki” fir-rigward tal-pensjonijiet 
fl-Unjoni Ewropea.
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