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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 aċċentwat id-diffikultajiet għas-sostenibilità ta’ 
ħafna sistemi ta’ protezzjoni soċjali u huwa tal-fehma li l-adegwatezza u s-sigurezza tal-
prestazzjonijiet soċjali fuq livell suffiċjenti u siguri jikkontribwixxu b’mod deċiżiv għall-
koeżjoni soċjali;

2. iqis preokkupanti l-għadd kulma 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;

3. huwa tal-fehma li l-għomor tal-pensjoni għandu jkun allinjat mal-istennijiet tal-għomor 
permezz ta’ forom li jistrieħu fuq il-volontarjat jew il-flessibilità u fuq miżuri li jagħtu 
inċentiv li dak li jkun jaħdem għal żmien itwal; 

4. jaqbel mal-Kummissjoni dwar in-neċessità li jkun hemm garanzija, meta tkun eliminata l-
possibilità tal-pensjoni kmieni, li l-interessati jistgħu jibqgħu jaħdmu;

5. 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 magħmul min-nisa;

6. huwa tal-fehma li l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet għandha tkun iggarantita 
permezz tat-tisħiħ, min-naħa, ta' pilastru pubbliku, u min-naħa l-oħra, ta' provvedimenti ta' 
protezzjoni komplementari professjonali u privati; 

7. iqis li hu neċessarju li jinħolqu l-kondizzjonijiet li jippermettu l-protezzjoni u l-
preżervazzjoni tal-portabilità tal-jeddijiet kollha għall-pensjoni, kompriżi wkoll dawk li 
ġejjin minn pensjonijiet komplementari.


