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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. billi l-għanijiet ta’ l-istrateġija ta’ Liżbona fir-rigward ta’ l-impjieg tan-nisa u tal-persuni 
mdaħħla fiż-żmien kif ukoll l-għanijiet ta’ Barċellona fil-qasam tas-servizzi taż-żamma 
tat-tfal huma essenzjali għall-vijabilità tas-sistemi tal-pensjoni,

B. billi, f’termini ġenerali, in-nisa għandhom tendenza li jkollhom ħajja tax-xogħol inqas 
omoġenika u karatterizzata minn evoluzzjoni mhux mgħaġġla rigward is-salarji, filwaqt li 
l-irġiel għandhom tendenza li jkollhom ħajja tax-xogħol kontinwa u evoluzzjoni aktar 
sostenuta rigward is-salarju, fattur li jimplika differenzi f’termini ta’ kontribuzzjonijiet 
għas-sistema tal-pensjoni ta’ l-irtirar u riskju ta’ faqar ogħla għan-nisa, 

1. Iqis li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għandha tkun fost l-għanijiet tar-riformi tas-
sistemi ta’ sigurtà soċjali, f’kuntest ta’ inugwaljanzi persistenti fis-suq tax-xogħol, 
f’termini ta’ salarju u ta’ prospettivi għall-karriera u f’dak li għandu x’jaqsam għat-
tqassim inġust tar-responabilitajiet familjari u domestiċi; 

2. Jinsisti f’dan ir-rigward fuq il-ħtieġa ta' politiki attivi favur l-impjieg tan-nisa u ta' persuni 
mdaħħla fiż-żmien biex jiġi żgurat, fuq il-bażi ta’ kontribuzzjonijiet għas-sistemi tal-
pensjoni, id-dritt għal pensjoni deċenti;

3. Ifakkar li, skond l-Artikolu 141 tat-Trattat KE, jistgħu jiġu adottati azzjonijiet pożittivi 
biex jiffavorixxu l-ugwaljanza fis-salarju u biex il-każistika Komunitarja tqis il-
kontribuzzjonijiet soċjali bħala element tas-salarju;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex twessa’ r-riċerki u x-xogħlijiet dwar l-impatt ta' l-
individwalizzazzjoni tad-drittijiet soċjali fuq it-trattament indaqs ta' l-irġiel u tan-nisa; 

5. Jistieden lill-gvernijiet, lill-imsieħba soċjali u lir-rappreżentanti ta’ l-organizzazzjonijiet 
tan-nisa biex jagħtu attenzjoni kontinwa għall-effetti possibbli jew reali tar-riformi tas-
sistemi tal-pensjoni fuq l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u biex joqgħodu attenti sabiex 
jipprevedu bidliet possibbli li jiggarantixxu din l-ugwaljanza;

6. Iqis li l-elementi korrettivi li ġejjin jistgħu iservu biex jissalvagwardjaw jew jippromwovu 
l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tar-riformi tas-sistemi tal-pensjoni, filwaqt lil 
jitqiesu d-differenzi tas-sistemi bejn l-Istati Membri:

– ir-rikonoxximent tal-perjodi ddedikati għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u 
dik tal-familja, bħall-liv tal-maternità, liv tal-ġenituri, perjodi ddedikati għal qraba 
dipendenti, ir-responsabilitajiet marbuta ma’ l-edukazzjoni, pereżempju f’forma ta’ 
titjib fil-perjodi ta’ assikurazzjoni obbligatorja, biex jitkomplew il-perjodi ta’ 
kontribuzzjoni meħtieġa biex wieħed ikollu dritt għall-pensjoni; 
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– it-tqassim ("pension splitting") tad-drittijiet tal-pensjoni f’każ ta’ divorzju1;

– iż-żamma jew il-ħolqien ta’ drittijiet derivati għas-sieħeb li baqa’ ħaj, f’forma ta’ 
pensjoni għar-romol, b’mod partikulari għall-konjuġi li naqqsu jew waqqfu l-attività 
professjonali tagħhom sabiex jerfgħu responsabilitajiet familjari u domestiċi; 

– il-possibilitajiet li tinkiseb pensjoni minima, ukoll jekk il-perjodi ta’ kontribuzzjoni ma 
kenux kontinwi jew kienu minn salarji baxxi; 

– l-indiċizzazzjoni tal-pensjonijiet fuq l-indiċi tal-prezzijiet u tas-salarji, biex tiġi 
garantita ż-żamma tal-kapaċità ta' l-akkwist;

– il-ħolqien ta’ sistemi li jippermettu pass progressiv lejn l-irtirar fuq bażi volontarja, 
filwaqt li wieħed jibqa’ jaħdem part-time qabel u wara l-limitu ta’ l-età ta’ l-irtirar; 

7. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Frar 1997 dwar is-sitwazzjoni tal-konjuġi li qed 
jgħinu persuni li jaħdmu għal rashom2, fejn jintalab, fost ħwejjeġ oħra, li jkun hemm 
garanzija ta' affiljazzjoni obbligatorja tal-konjuġi li qed jikkollabora fl-assikurazzjoni tal-
pensjoni. 

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-21 ta’ Jannar 1994 dwar il-qsim tad-drittijiet tal-pensjoni għan-nisa divorzjati jew separati  
mis-sieħeb tagħhom fl-Istati Membri tal-Komunità (ĠU C 44, 14.2.1994, p. 218).
2 ĠU C 85, 17.3.1997, p. 186.
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