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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1588/2012, imressqa minn Eusebio de Blas Rivero, ta' 
ċittadinanza Spanjola, dwar il-kriterji diskriminatorji użati għall-kalkolu 
tal-allowances tal-pensjoni fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunċja li l-kriterji użati għall-kalkolu tal-allowances tal-pensjoni fi Spanja 
huma diskriminatorji. Skont is-sistema attwali, il-kontribuzzjonijiet magħmula minn 
individwi matul l-aħħar snin tal-ħajja professjonali tagħhom jingħataw iktar importanza mill-
kontribuzzjonijiet magħmula fis-snin preċedenti. B’riżultat ta’ dan, individwu li
kkontribwixxa iktar f’termini assoluti, iżda li jaf kien soġġett għal qgħad jew salarju iktar 
baxx lejn l-aħħar tal-ħajja professjonali tiegħu, jista’ jirċievi pensjoni iktar baxxa minn 
individwu ieħor li jkun ikkontribwixxa inqas f’termini assoluti, iżda li jkun għamel 
kontribuzzjonijiet ogħla lejn tmiem il-ħajja professjonali tiegħu. Il-petizzjonant iqis li din is-
sistema hija inġusta u diskriminatorja.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

L-istabbiliment u l-organizzazzjoni ta’ sistemi ta’ pensjoni hija kompetenza tal-Istati Membri. 
L-Artikolu 48 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti biss lill-
Unjoni l-kompetenza għall-koordinazzjoni, mhux l-armonizzazzjoni, tar-regoli tal-Istati 
Membri fil-qasam tas-sigurtà soċjali, inklużi l-pensjonijiet statutorji. L-Artikolu 153 TFUE 
jgħid li “l-Unjoni għandha ssostni u tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri” fosthom 
fil-qasam tas-“sigurtà soċjali u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema” u “l-modernizzazzjoni tas-
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sistemi ta’ protezzjoni soċjali”. Iżda dan l-istess artikolu jenfasizza wkoll li d-
“dispożizzjonijiet adottati skont dan l-Artikolu ma jaffettwawx id-dritt tal-Istati Membri li 
jiddefinixxu l-prinċipji fundamentali tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom”. Il--leġiżlatur tal-
Unjoni jista’ jipprovdi biss għal miżuri ta’ koordinazzjoni għal dawk il-każijiet, fejn persuna 
kienet soġġetta għal-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali ta’ iktar minn Stat Membru wieħed. 
Dawn il-miżuri jfittxu li jiżguraw li ħadd ma jkun żvantaġġjat fir-rigward tad-drittijiet tiegħu 
ta’ sigurtà soċjali minħabba li kien soġġetti għal-leġiżlazzjoni ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed. Huwa għalhekk fil-prinċipju li l-UE ma tinterferixxix fl-organizzazzjoni tas-sistemi 
nazzjonali tal-pensjonijiet, inkluż il-mod li bih il-benefiċċji tal-pensjoni jiġu kkalkolati 
f’każijiet purament domestiċi.

Ir-rwol tal-UE fil-politika tal-pensjonijiet huwa li tappoġġa u tikkumplimenta l-attivitajiet tal-
Istati Membri billi jtejjeb t-tagħlim reċiproku u l-iskambju tal-aħjar prattika. L-inizjattivi 
politiċi tal-Kummissjoni, inkluż il-White Paper “Aġenda għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u 
Sostenibbli” (COM(2012) 55 final), isegwu dan l-approċċ, magħruf bħala l-“metodu miftuħ 
ta’ koordinazzjoni”. L-inizjattivi leġiżlattivi msemmija fil-White Paper huma limitati għall-
oqsma ta’ kompetenza tal-UE, bħall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu tal-persuni.

Monitoraġġ ġenerali tal-politiki tal-pensjonijiet tal-Istati Membri u l-impatt tagħhom fuq l-
adegwatezza u sostenibbiltà tal-pensjonijiet iseħħ fil-qafas tal-Kumitat għall-Protezzjoni 
Soċjali u l-Kumitat għall-Politika Ekonomika. Ir-Rapport dwar l-Adegwatezza tal-Pensjonijiet 
tal-20121 tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali innota li, bħala parti mir-riforma tal-pensjonijiet 
tal-2011, Spanja kienet adottat żieda gradwali tal-perjodu ta’ kontribuzzjoni meqjus għall-
kalkolu tal-benefiċċji tal-pensjoni għal 25 sena. Fil-futur, din ir-riforma tagħmel pensjonijiet 
inqas dipendenti fuq is-snin finali tal-karriera. Dawn l-osservazzjonijiet ta’ politika huma, 
madankollu, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-
prinċipji fundamentali tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom, kif stabbilit fit-Trattati.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tapplika għall-Istati Membri meta dawn ikunu qed 
jimplimentaw id-Dritt tal-Unjoni biss. Għalhekk, il-liġi tal-UE ma tistax, fil-prinċipju, tiġi 
invokata sabiex titlob lil-leġiżlatur Spanjol biex jibdel il-mod ta’ kif jiġu kkalkolati l-
intitolamenti tal-pensjonijiet.

Konklużjoni
Fid-dawl tal-kompetenzi mogħtija mit-TFUE, il-White Paper dwar pensjonijiet adegwati, 
sikuri u sostenibbli tippreżenta inizjattivi li jiffaċilitaw il-moviment liberu tal-persuni iżda 
mhux l-inizjattivi dwar l-organizzazzjoni tal-pensjonijiet fl-Istati Membri.

                                               
1 L-Adegwatezza tal-Pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea 2010-2050, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


