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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE bien tintemm u tiġi evitata d-diskrepanza fil-

pensjonijiet bejn is-sessi 

(2016/2061(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 8, 151, 153, u 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 

partikolari d-dispożizzjonijiet tagħha dwar id-drittijiet soċjali u l-ugwaljanza bejn l-

irġiel u n-nisa, 

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu 

"Ewropa 2020 Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" 

(COM(2010)2020), 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 79/7/KEE tad-19 ta' Diċembru 1978 dwar l-

implimentazzjoni progressiva tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi 

kwistjonijiet ta' sigurtà soċjali, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li 

tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol,  

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li 

timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-

provvista ta' merkanzija u servizzi, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' 

trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (tfassil mill-

ġdid), 

– wara li kkunsidra l-pjan direzzjonali tal-Kummissjoni ta' Awwissu 2015 intitolat "New 

start to address the challenges of work-life balance faced by working families" (Bidu 

ġdid biex jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċjaw il-familji ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja 

tax-xogħol), 

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-

3 ta' Diċembru 2015 intitolat "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" 

(Involviment strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-2019) (SWD(2015)0278), 
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2011 dwar is-sitwazzjoni 

tan-nisa li jkunu qed joqorbu lejn l-età tal-pensjoni1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar is-sitwazzjoni tal-

ommijiet waħedhom2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2012 b'rakkomandazzjonijiet lill-

Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u 

nisa għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta' valur ugwali3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar l-impatt tal-kriżi 

ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2015 dwar il-progress fl-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-20135, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar l-applikazzjoni tad-

Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-

implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel 

u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar il-ħolqien ta' 

kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol favorevoli għal bilanċ bejn il-ħajja u dik tax-xogħol7, 

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Ġunju 2015 dwar 

Opportunitajiet ugwali ta' dħul għan-nisa u l-irġiel: Intemmu d-differenza bejn il-

pensjonijiet tan-nisa u l-irġiel, 

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Grupp ta' Tliet Presidenzi tal-UE dwar l-

ugwaljanza bejn is-sessi tas-7 ta' Diċembru 2015 min-Netherlands, is-Slovakkja u 

Malta, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-

Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0000/2016), 

A. billi, fl-2012, fit-28 Stat Membru tal-UE, id-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi (il-

"Gender gap in pensions", li tista' tiġi definita bħala d-differenza fir-remunerazzjoni 

medja (qabel it-taxxa) li jirċievu n-nisa bħala pensjoni meta mqabbla ma' dik tal-irġiel, 

kienet tirrappreżenta 38 % għall-faxxa tal-età ta' 65 sena u aktar; 

                                                 
1 ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 9. 
2 ĠU C 131 E, 8.5.2013, p. 60. 
3 ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 75. 
4 Testi adottati, P7_TA(2013)0073. 
5 Testi adottati, P8_TA(2015)0050. 
6 Testi adottati, P8_TA(2015)0351. 
7 Testi adottati, P8_TA(2016)0338. 
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B. billi n-nisa jibbenefikaw minn kopertura aktar dgħajfa mill-irġiel fir-rigward tal-

pensjoni u fl-istess ħin huma rrappreżentati żżejjed fil-kategoriji tal-pensjonijiet l-aktar 

foqra u mhumiex rrappreżentati biżżejjed fil-kategoriji l-aktar għonja; 

C. billi persuna minn kull erbgħa fit-28 Stat Membru tal-UE tiddependi mill-pensjoni 

tagħha bħala sors prinċipali ta' introjtu u billi kien hemm żieda sinifikanti fl-għadd ta' 

persuni li laħqu l-età tal-irtirar, minħabba l-fatt li l-istennija tal-għomor twalet u l-

popolazzjoni b'mod ġenerali xjaħet, dan se jwassal għall-irduppjar f'din il-kategorija sal-

2060; 

D. billi l-objettiv tal-politiki tal-irtirar huwa li permezz tal-iskema tal-pensjonijiet, ikun 

żgurat li kull ċittadin Ewropew ikollu livell ta' remunerazzjoni dinjituża li tippermettilu 

li jitħares mir-riskju tal-esklużjoni soċjali; 

E. billi d-diskrepanza fil-pensjoni normalment toħloq riskju addizzjonali għan-nisa fir-

rigward tal-vulnerabbiltà tagħhom u d-dipendenza ekonomika tagħhom; 

F. billi, minħabba l-istennija ta' għomor itwal tagħhom, bħala medja n-nisa aktarx 

ikollhom ħtiġijiet ta' kapital ogħla mill-irġiel matul il-perjodu kollu wara li jirtiraw; 

G. billi n-nuqqas ta' data kumparabbli, kompluta, affidabbli u aġġornata regolarment li 

tippermetti l-evalwazzjoni tal-entità tad-diskrepanza fil-pensjoni u l-piż tal-fatturi li 

jikkontribwixxu għal dan jitfgħu ċerta inċertezza fuq il-mezzi l-aktar effiċjenti li 

għandhom jiġu implimentati għall-ġlieda kontra din id-diskrepanza; 

H. billi din id-diskrepanza hija ikbar għall-kategorija tal-etajiet bejn il-65 u l-74 sena (aktar 

minn 40 %) meta mqabbla mal-medja li għandhom aktar minn 65 sena, b'mod 

partikolari fir-rigward tat-trasferimenti tad-drittijiet, bħal dawk marbuta mal-irmulija, li 

jeżistu f'ċerti Stati Membri; 

I. billi l-medja tad-diskrepanza fil-pensjoni fl-Unjoni Ewropea fl-2012 kienet taħbi 

disparitajiet kbar bejn l-Istati Membri; 

J. billi din id-diskrepanza, ibbażata fuq realtà li tolqot diversi fatturi, hija xhieda tal-

iżbilanċi bejn is-sitwazzjoni tal-irġiel u tan-nisa fir-rigward tal-karrieri professjonali u l-

ħajja familjari tagħhom, il-kapaċitajiet kontributtivi tagħhom, il-pożizzjoni rispettiva 

tagħhom fi ħdan l-istruttura tal-familja u modalitajiet ta' kalkolu tar-remunerazzjoni, kif 

stabbilit fil-qasam tal-iskema tal-irtirar; 

K. billi bħala aggregat ta' żbilanċi u inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa li jħabbtu wiċċhom 

magħhom matul il-karriera kollha, l-indikazzjoni tad-diskrepanza fil-pensjoni tista' tkun 

influwenzata mill-eżistenza ta' mekkaniżmi korrettivi; 

L. billi din id-diskrepanza f'mument partikolari tirrifletti l-kundizzjonijiet tas-soċjetà u s-

suq tax-xogħol matul perjodu li jkopri bosta għexieren ta' snin; billi dawn il-

kundizzjonijiet huma soġġetti għal żviluppi, xi drabi importanti, li jkollhom 

riperkussjonijiet fuq il-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet differenti tan-nisa rtirati; 
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M. billi d-diskrepanza fil-pensjoni għandha karatteristiċi differenti skont l-istatus soċjali, 

matrimonjali u/jew familjari tal-persuni rtirati kkonċernati; billi, f'dan il-kuntest, 

approċċ unitarju mhux bilfors iġib riżultati aħjar; 

N. billi d-diskrepanza fil-pensjoni tidher li hija korrelatata b'mod pożittiv man-numru tat-

tfal imrobbija matul il-ħajja; billi, minn dan il-lat, l-inugwaljanzi mġarrba mill-ommijiet 

waħedhom jistgħu jiżdiedu fil-mument tal-irtirar tagħhom; 

O. billi l-modalitajiet magħrufa bħala klassiċi tal-organizzazzjoni tax-xogħol ma 

jippermettux lil koppja ta' ħaddiema li jixtiequ jaħdmu full-time jarmonizzaw il-ħajja 

tal-familja mal-ħajja tax-xogħol; 

P. billi, minkejja l-isforzi li jsiru biex din is-sitwazzjoni titranġa, ir-rata ta' inseriment tan-

nisa fis-suq tax-xogħol għadha taħt l-objettivi tal-Istrateġija Ewropea 2020 kif ukoll taħt 

dik tal-irġiel; 

Q. billi n-nisa huma aktar probabbli mill-irġiel li jkollhom jinterrompu ripetutament il-

karriera tagħhom u jaħdmu part-time sal-punt li r-responsabbiltà biex jieħdu ħsieb 

ħaddieħor tkunilhom sproporzjonata fid-dar; 

R. billi t-tul tal-karriera għandu effett dirett fuq id-diskrepanza fil-pensjoni, billi n-nisa 

għandhom karriera medja ta' mhux aktar minn 10 snin meta mqabbla ma' dik tal-irġiel u 

li n-nisa li jkollhom karriera ta' inqas minn 14-il sena jisfaw vittma ta' diskrepanza 

darbtejn akbar fil-pensjoni (64 %) minn dawk in-nisa li jkollhom karriera itwal (32 %); 

S. billi d-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa għadhom preżenti fl-Unjoni u fl-2014 

telgħu għal 16,3 %, b'mod partikolari minħabba l-fenomeni ta' diskriminazzjoni u ta' 

segregazzjoni, li jwasslu għal rappreżentanza żejda tan-nisa fl-oqsma fejn il-livell tar-

remunerazzjoni jkun inqas minn oqsma oħrajn, li jkunu essenzjalment iddominati mill-

irġiel; 

T. billi t-tisħiħ tar-rabta bejn il-kontribuzzjoni u r-remunerazzjoni, li jmur pari passu maż-

żieda tat-tieni u tat-tielet pilastru fl-organizzazzjoni tal-iskemi tal-irtirar għandu 

tendenza li jittrasferixxi r-riskji tal-fatturi relatati speċifikament mal-ġeneri fid-

diskrepenzafil-pensjoni lill-atturi privati; 

U. billi l-organizzazzjoni tal-iskemi tal-irtirar taqa' taħt ir-responsabbiltà esklussiva tal-

Istati Membri; billi, madankollu, l-Unjoni għandha kompetenza ta' appoġġ għal dawn 

tal-aħħar; 

Kummenti ġenerali 

1. Jitlob lill-Kummissjoni, biex f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, timplimenta 

strateġija biex jiġu eliminati d-diskrepanzi fil-pensjoni bejn l-irġiel u n-nisa fl-Unjoni 

Ewropea ("l-istrateġija"); 

2. Iqis li l-istrateġija m'għandhiex tikkoreġi biss l-effetti tad-diskrepanza fil-pensjoni, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-persuni l-aktar vulnerabbli, iżda għandha tindirizza 

wkoll l-kawżi profondi tagħha; 
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3. Jenfasizza n-natura multidimensjonali tal-approċċ meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-

istrateġija, li għandha taġixxi kemm fuq l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward 

tal-kapaċitajiet kontributtivi u ta' karrieri professjonali kif ukoll fuq dawk li jirriżultaw 

mill-organizzazzjoni tal-iskemi tal-pensjonijiet; 

4. Jenfasizza li l-istrateġija għandha tirrispetta t-tqassim tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-

Istati Membri, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà; 

Kejl u sensibilizzazzjoni biex tiġi miġġielda aħjar id-diskrepanza fil-pensjonijiet 

5. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa, fi sħubija mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 

bejn is-Sessi (EIGE), indikaturi affidabbli li jiddistingwu bejn il-fatturi differenti li 

jwasslu għall-iżvilupp tad-diskrepanza fil-pensjonijiet u tiżgura kontinwità tas-segwitu 

tal-fenomenu u tal-iżviluppi tiegħu; 

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu l-ġlieda kontra din id-diskrepanza fil-kuntest 

tal-politiki soċjali tagħhom, billi jissensibilizzaw fost l-atturi kompetenti li jieħdu 

deċiżjonijiet dwar din il-kwistjoni u  jiżviluppaw programmi biex tiżdied l-

informazzjoni tan-nisa dwar il-konsegwenzi tal-fenomenu u  jingħatawlhom għodod li 

permezz tagħhom ikunu jistgħu jimplimentaw strateġiji ta' finanzjament tal-irtirar 

tagħhom li huma dejjiema, sostenibbli u adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom; 

Tnaqqis tal-inugwaljanzi tal-kapaċitajiet kontributtivi 

7. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa 

tal-leġiżlazzjonijiet Ewropej kontra d-diskriminazzjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa, li 

jistgħu jiggarantixxu ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-kapaċitajiet kontributtivi fl-

iskema tal-irtirar; 

8. Jikkundanna bis-sħiħ id-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa relatati ma' fenomeni ta' 

diskriminazzjoni u jtenni l-appell tiegħu għar-reviżjoni tad-Direttiva 2006/54/KE sabiex 

jiġi żgurat trattament ugwali aħjar bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tal-impjiegi u tal-

pagi; 

9. Jappoġġa l-ġlieda kontra s-segregazzjoni orizzontali u vertikali fis-suq tax-xogħol billi 

jħeġġeġ lin-nisa jagħżlu xogħlijiet u karrieri fl-oqsma tal-innovazzjoni u tat-tkabbir li 

llumil-ġurnata huma essenzjalment iddominati mill-irġiel minħabba stereotipi 

persistenti; 

10. Ifakkar l-importanza, fil-kuntest tat-trasferiment dejjem jikber tar-responsabbiltà tal-

iskemi tal-irtirar lejn skemi ta' finanzjament personali, biex jiġi żgurat in-nuqqas ta' 

diskriminazzjoni fl-aċċess għas-servizzi finanzjarji koperti mid-Direttiva 2004/113/KE; 

Tnaqqis tal-inugwaljanzi tal-karrieri professjonali bejn l-irġiel u n-nisa 

11. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta malajr l-impenji li hija stabbiliet kemm fil-pjan 

direzzjonali kif ukoll fl-impenn strateġiku, sabiex iċ-ċittadini li jixtiequ jirrikonċiljaw 

aħjar il-ħajja tal-familja mal-ħajja tax-xogħol ikunu jistgħu jagħmlu dan; 
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12. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-possibbiltà għall-impjegati biex jinnegozjaw 

arranġamenti volontarji tax-xogħol flessibbli li jistgħu jtejbu r-rikonċiljazzjoni bejn il-

ħajja tal-familja mal-ħajja tax-xogħol tagħhom, b'tali mod li waħda ma tingħatax aktar 

prijorità mill-oħra, minħabba żieda fix-xogħol u fir-responsabbiltajiet tal-familja fid-

dar; 

13. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu "krediti għal min jieħu ħsieb lil ħaddieħor", fuq 

il-bażi ta' skambji ta' prattiki tajbin, biex jikkumpensaw għall-interruzzjonijiet fil-

karriera għal min jieħu ħsieb informalment lil membru tal-familja u biex 

jivvalorizzawhom fil-kalkolu tad-drittijiet tal-irtirar; 

14. Ifakkar li l-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol jista' jintlaħaq biss jekk 

ikunu disponibbli faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal; jistieden lill-Istati Membri 

jikkonformaw mal-objettivi ta' Barċellona mill-aktar fiss possibbli, u mhux aktar tard 

mill-2020; 

Effetti tal-iskemi tal-irtirar fuq id-diskrepanza fil-pensjoni 

15. Jappella lill-Istati Membri jevalwaw, fuq il-bażi ta' data affidabbli u kumparabbli, l-

effetti tal-iskema tal-irtirar tagħhom fuq id-diskrepanza fil-pensjoni u l-fatturi li hija 

bbażata fuqhom; 

16. Jappella lill-Istati Membri jimplimentaw mekkaniżmi għall-korrezzjoni, b'mod 

partikolari għall-benefiċċju tal-persuni li huma l-aktar vulnerabbli, l-inugwaljanzi fil-

karrieri li jaffaċċjaw matul il-ħajja tax-xogħol u li jistgħu jiġu riflessi fid-diskrepanza 

fil-pensjoni; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ skambji ta' prattiki tajbin sabiex jiġu identifikati 

kemm il-mekkaniżmi korrettivi l-aktar effikaċi kif ukoll dawk li jistgħu jiġġieldu kontra 

l-fatturi li jħeġġu d-diskrepanza fil-pensjoni; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja f'aktar dettall l-effett potenzjali li żvilupp ta' skemi 

tal-irtirar lejn mekkaniżmi aktar flessibbli ta' kontribuzzjoni u ta' stabbiliment ta' 

drittijiet u introtju tal-pensjoni jista' jkollu fuq id-diskrepanza fil-pensjoni, kemm fir-

rigward tal-kalkolu tat-tul tal-kontribuzzjoni għall-iskema tal-irtirar kif ukoll fir-rigward 

tal-progressività tat-ħruġ mis-suq tax-xogħol; 

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Id-diskrepanzi fil-pensjoni bejn l-irġiel u n-nisa (il-"Gender gap in pensions" (GGP)) huma 

wieħed mill-ħafna wċuħ li għandhom l-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn id-

differenzi, li huma ddefiniti bħala d-differenza bejn ir-remunerazzjoni medja (qabel it-taxxa) 

minn pensjoni għan-nisa meta mqabbla ma' dak tal-irġiel, fl-2012 kienu jirrappreżentaw 38 % 

għall-faxxa tal-età ta' 65 sena u aktar, fatt li huwa inaċċettabbli.  

 

L-isfida hija li tinkiseb ugwaljanza reali bejn in-nisa u l-irġiel, iżda wkoll li jiġu pprevenuti s-

sitwazzjonijiet ta' faqar u ta' vulnerabbiltà li normalment jikkonċernaw aktar lin-nisa li 

għandhom pensjoni baxxa. 

 

Ir-rapporteur tqis għalhekk li biex tiġi miġġielda l-GGP, jeħtieġ li tiġi segwita strateġija 

komprensiva u ġeneralizzata, peress li din hija affettwata minn diversi fatturi varjabbli. 

Għalkemm l-impatt ta' dawn id-diversi fatturi varjabbli fuq ir-riżultat finali mhuwiex 

direttament kwantifikabbli bħalissa, minħabba nuqqas ta' data preċiża u affidabbli, jista' jiġi 

stimat b'mod raġonevoli li l-GGP hija r-rifless ta' diversi inugwaljanzi li n-nisa jħabbtu 

wiċċhom magħhom matul ħajjithom u l-karriera professjonali tagħhom. 

 

Id-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa jippersistu fl-UE u fl-2014 telgħu għal 16,3 %, 

b'mod partikolari minħabba fenomeni ta' diskriminazzjoni u ta' segregazzjoni u minħabba 

interruzzjonijiet fil-karrieri professjonali. Is-sitwazzjoni soċjali, matrimonjali u/jew familjari 

tal-persuni rtirati għandha wkoll impatt fuq il-GGP. F'dan ir-rigward, ir-romol jinsabu 

f'pożizzjoni aktar fraġli. Barra minn hekk, il-GGP hija korrelatata b'mod pożittiv man-numru 

ta' tfal: in-nisa għandhom rwol preponderanti fit-trobbija tat-tfal fid-dar, minħabba f'hekk 

ikollhom jinterrompu ripetutament il-karriera tagħhom u spiss huma mġiegħla jirrikorru għal 

xogħol part-time. Pereżempju, in-nisa li għandhom karriera ta' inqas minn 14-il sena huma 

vittmi ta' GGP darbtejn akbar (64 %) meta mqabbla ma' dawk in-nisa li għandhom karriera 

itwal (32 %). Dawn l-elementi kollha għandhom effetti negattivi fuq l-irtirar u l-pensjonijiet 

tan-nisa; għalhekk huwa meħtieġ li dawn il-fatturi jiġu miġġielda. 

 

Għalhekk, ir-rapporteur tirrakkomanda li jiġu implimentati diversi rakkomandazzjonijiet, bl-

intenzjoni li jiġi rispettat it-tqassim tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, fil-

kuntest tal-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Hija tħeġġeġ, b'mod ġenerali, il-

kooperazzjoni u l-iskambji ta' prattiki tajbin bejn l-Istati Membri. 

 

Kejl u sensibilizzazzjoni biex jiġi miġġieled aħjar il-GGP 

 

L-ewwel nett, huwa importantissmu li jiġu żviluppati għodod statistiċi maħsuba biex 

jiddistingwu fatturi differenti li jwasslu għat-tkabbir tal-GGP. Dan huwa sforz reali li għandu 

jiġi żviluppat biex dak li jkun jifhem aħjar dan il-fenomenu. Dawn l-għodod jippermettu lid-

diversi atturi, l-ewwel fosthom il-Kummissjoni Ewropea, jifhmu aħjar il-problema u b'mod 

partikolari lill-Istati Membri biex ikunu jistgħu jinkludu din id-data fil-politiki soċjali 

tagħhom u biex l-atturi kompetenti jkun sensibilizzati ħalli jieħdu deċiżjonijiet dwar din il-

kwistjoni. 

 

Tnaqqis tal-inugwaljanzi fir-rigward tal-kapaċitajietkontributtivi 
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L-ewwel linja ġdida ta' azzjoni għandha tkopri l-kapaċitajiet kontributtivi. Peress li l-biċċa l-

kbira tal-iskemi tal-irtirar huma bbażati fuq l-akkumulu tad-drittijiet u tad-introjtu li jinkisbu 

matul il-karriera kollha, hemm il-possibbiltà li jiġu riflessi inugwaljanzi dwar din il-kwistjoni 

fil-pagi u l-irtirar. 

 

Minn dan il-lat, ir-rapporteur tfakkar li diġà jeżistu għadd ta' għodod leġiżlattivi, u huwa 

meħtieġ li tiġi żgurata applikazzjoni effettiva, biex jiġu identifikati l-lakuni tad-

dispożizzjonijiet eżistenti ta' implimentazzjoni u, fejn ikun xieraq, jiġu previsti żviluppi 

regolatorji f'dawn l-oqsma. 

 

 

Tnaqqis tal-inugwaljanzi tal-karrieri professjonali bejn l-irġiel u n-nisa 

Jixraq ukoll li jiġi żgurat li l-karrieri professjonali tan-nisa jkunu inqas imfixkla mid-

diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom minħabba r-reponsabbiltà sproporzjonata tax-xogħol u tal-

familja tagħhom fid-dar... 

 

Għalhekk, f'konformità mar-riżoluzzjoni adottata, fit-13 ta' Settembru 2016, dwar l-

implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol favur il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol 

u l-ħajja privata, ir-rapporteur tistieden lill-Kummissjoni twettaq l-impenji tagħha skont il-

Pjan Direzzjonali u l-Impenn Strateġiku. 

 

Effetti tal-iskemi tal-irtirar fuq il-GGP 

 

Ir-rapporteur tixtieq tistieden ukoll lill-Istati Membri jkejlu r-riperkussjonijiet tal-

organizzazzjoni tal-iskema tal-irtirar tagħhom fuq il-GGP, u jimplimentaw mekkaniżmi 

sabiex jikkoreġu, b'mod partikolari għall-benefiċċju tal-persuni li huma l-aktar vulnerabbli, l-

inugwaljanzi li jistgħu jiġu riflessi fil-GGP. 

 

Ir-rapporteur tistieden lill-Kummissjoni tistudja f'aktar dettall l-effett li l-iżvilupp ta' skemi 

tal-irtirar lejn mekkaniżmi aktar flessibbli ta' kontribuzzjoni u ta' stabbiliment ta' drittijiet u 

introtju tal-irtirar jista' jkollu fuq il-GGP, kemm fir-rigward tal-kalkolu tat-tul tal-

kontribuzzjoni għall-iskema tal-irtirar kif ukoll fir-rigward tal-progressività tal-ħruġ mis-suq 

tax-xogħol. 

 

 


