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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0087/2012 imressqa minn Giuseppe Pastore, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar pensjoni baxxa wisq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa pensjonant ta’ 67 sena li jirċievi pensjoni ta’ EUR 362 fix-xahar li biha 
ma jirnexxilux ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja. F’dan ir-rigward jgħid li kien kostrett jaħdem 
illegalment għal xi snin u b’hekk tilef ħafna snin ta’ kontribuzzjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012.

Il-Kummissjoni tenfasizza li d-disinn u l-organizzazzjoni tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali, 
inklużi s-sistemi ta' pensjonijiet, jaqgħu b'mod esklussiv fi ħdan il-kompetenza tal-Istati 
Membri. Madankollu, skont l-Artikolu 153(2) tat-TFUE, il-Kunsill "jista' jaddotta miżuri li 
jkollhom l-iskop li jinkoraġixxu l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri permezz ta' inizjattivi li 
jkollhom l-iskop li jtejbu l-għarfien, jiżvillupaw l-iskambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki, jinkoraġixxu l-approċċi innovattivi u l-valutazzjoni tal-esperjenzi, l-esklużjoni ta' kull 
armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolament tal-Istati Membri". 

Il-Kummissjoni ppubblikat "White Paper dwar pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli"1. 
Din tagħti ħarsa lejn kif l-UE u l-Istati Membri jistgħu jaħdmu biex jilqgħu l-isfidi l-kbar 
relatati fir-rigward tas-sistemi nazzjonali tal-pensjonijiet. Tipproponi inizzjattivi varji biex 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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tgħin fil-ħolqien tat-drittijiet xierqa ħalli dawk li huma kapaċi jkomplu jaħdmu; biex tiżgura li 
l-persuni li jemigraw f'pajjiż ieħor ikunu jistgħu jżommu d-drittijiet tal-pensjoni tagħhom; 
biex tgħin lill-persuni jiffrankaw aktar; u biex tiżgura li l-wegħdiet fir-rigward tal-pensjonijiet 
jinżammu u l-persuni jieħdu dak li jkunu qed jistennew fl-irtirar.

Il-Kummissjoni tinnota li l-pensjonijiet Taljani huma bbażati fuq sistema ta' 'ħallas waqt li 
tkun għaddej' li permezz tagħha l-ammont tal-pensjonijiet hu ddeterminat mill-
kontribuzzjonijiet għall-iskemi tal-pensjonijiet (pubbliċi jew privati) tul il-ħajja tax-xogħol ta' 
ħaddiem. Jidher li l-pensjoni baxxa (EUR 362) imħallsa lill-petizzjonant hi minħabba l-fatt li 
l-perjodi ta' xogħol li matulhom tħallsu l-kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjonijiet ma 
kinux suffiċjenti.

Konklużjoni

L-Istati Membri biss huma responsabbli għad-disinn u l-organizzazzjoni tas-sistemi ta' 
pensjonijiet. Il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni fil-każ imressaq mill-Petizzjonant. Il-
Petizzjonant għalhekk jista' jieħu azzjoni biss (inkluża azzjoni legali) b'konformità mal-liġijiet 
u l-prattiki nazzjonali.


