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NOTA PUNT "I/A"
minn: Grupp ta' Ħidma dwar ir-Regolamenti tal-Persunal
lil: Coreper/Kunsill
Nru dok. preċ.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Suġġett: Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar studju tal-Eurostat dwar l-implikazzjonijiet 

baġitarji għat-tul tal-ispejjeż tal-pensjonijiet
- Adozzjoni

1. Fit-18 ta' Awwissu 2010, il-Kummissjoni ppreżentat lill-Kunsill ir-rapport imsemmi hawn fuq 

(12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. Il-Grupp ta' Ħidma dwar ir-Regolamenti tal-Persunal eżamina r-rapport fil-laqgħat tiegħu tas-

7 u tat-23 ta' Settembru, tas-26 ta' Ottubru, tad-9 u tal-25 ta' Novembru 2010.

3. Bħala riżultat tal-eżami, il-Grupp ta' Ħidma dwar ir-Regolamenti tal-Personal qabel dwar l-

abbozz ta' Konklużjonijiet tal-Kunsill kif jidher fid-dokument 16128/1/10 REV 1 STAT 29 

FIN 567.

4. Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-COREPER (Parti I) huwa mitlub jistieden lill-Kunsill jadotta, 

bħala punt A f'waħda mis-sessjonijiet tiegħu li jmiss, il-Konklużjonijiet kif jidhru fl-Anness

għal dan id-dokument.

__________________
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ANNESS

KONKLUŻJONIJIET TAL-KUNSILL DWAR

L-ISTUDJU TAL-EUROSTAT DWAR L-IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI GĦAT-TUL
TAL-ISPEJJEŻ TAL-PENSJONIJIET

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

1. JIEĦU NOTA tal-istudju tal-Eurostat dwar l-implikazzjonijiet baġitarji għat-tul tal-ispejjeż 
tal-pensjonijiet (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. HUWA PREOKKUPAT ħafna dwar iż-żieda prevista fin-nefqa għall-pensjonijiet tal-persunal 
tal-UE fil-futur, minn EUR 1235 miljun fl-2010 għal EUR 2490 miljun sal-2045, bi prezzijiet 
kostanti.

3. HUWA KONVINT li l-iżvilupp tal-ispejjeż kollha tal-pensjonijiet iffinanzjati totalment jew 
parzjalment mill-baġit tal-UE jeħtieġ li jkun indirizzat b'mod adegwat biex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà kemm tal-iskema tal-pensjoni kif ukoll tal-baġit tal-UE.

4. IFAKKAR li l-prinċipju ta' paralleliżmu japplika għall-pensjonijiet u li għandha tiġi żgurata 
konverġenza akbar lejn is-sistemi ta' pensjoni nazzjonali; tali paralleliżmu għandu jsegwi l-
objettivi previsti mill-Green Paper tal-Kummissjoni lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej 
adegwati, sostenibbli u siguri, tas-7 ta' Lulju 2010.

5. JITLOB lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 241 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, biex tagħmel valutazzjoni oġġettiva u realistika tal-elementi kollha li għandhom 
impatt sinifikanti fuq l-ispejjeż tal-pensjonijiet. B'mod partikolari għandhom jiġu eżaminati l-
elementi li ġejjin:

i. l-età tal-pensjoni;
ii. rata ta’ akkumulazzjoni; 
iii. bażi għall-pensjoni;
iv. rata ta' pensjoni massima possibbli;
v. rata ta' kontribuzzjoni tal-persunal;
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vi. użu ta' aġenti kuntrattwali u kondizzjonijiet ta' aġenti kuntrattwali;
vii. aġġustament annwali ta' pensjonijiet;
viii. ħolqien possibbli ta' fond ta' pensjoni attwali;
ix. progressjoni individwali fl-iskema tas-salarji;
x. inċentivi għal provvediment ta' pensjoni privata.

6. JAPPELLA lill-Kummissjoni biex fil-valutazzjoni tagħha tikkunsidra, inter alia, dan li ġej:

i. id-differenza li dejjem qiegħda tikber bejn il-benefiċċji għall-impjegati tas-servizz 
pubbliku u l-pensjonijiet tas-settur privat;

ii. l-ispejjeż għall-Ewropej li jħallsu t-taxxa biex ikomplu jipprovdu dawn il-pensjonijiet;

iii. ir-rwol tal-pensjonijiet fil-pakkett globali ta' kumpens għall-persunal tal-UE;
iv. il-ħtiġijiet futuri ta' reklutaġġ u ritenzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE;

v. il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-provvediment ta' pensjoni futuri huwa ġust fost il-ħaddiema 
tal-UE;

vi. kif għandu jinqasam ir-riskju bejn dawk li jħallsu t-taxxa u l-impjegati tal-UE;
vii. politika dwar il-persunal u l-HR tal-UE aktar wiesgħa biex tinkoraġġixxi tfaddil 

adegwat għall-irtirar u ħajja tax-xogħol itwal.

7. JITLOB lill-Kummissjoni, konformement mal-Artikolu 241 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, biex sa tmiem l-2011, tippreżenta proposti adegwati għall-emendi tar-
Regolamenti tal-Persunal ibbażati fuq il-valutazzjoni t'hawn fuq.

_________________


