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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-

Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi ż-żoni rurali jirrappreżentaw aktar minn 77 % tat-territorju tal-UE u billi ħafna 

impjiegi f'dawn iż-żoni huma marbuta mal-agrikoltura u mal-industrija agroalimentari; 

B. billi, meqjusa flimkien, l-agrikoltura u l-industrija agroalimentari jirrappreżentaw 6 % tal-

PDG tal-UE, 15-il miljun negozju u 46 miljun impjieg; 

C. billi l-qafas universali pprovdut mis-sistemi tal-Valutazzjoni tas-Sostenibilità tal-Ikel u l-

Agrikoltura (SAFA) ġie żviluppat mill-FAO; 

D. billi l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jipprovdi assistenza fuq 

terminu medju fl-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-impjiegi f'żoni 

rurali għall-komunitajiet emarġinati; billi l-FAEŻR jista' jqis il-ħtiġijiet speċifiċi tar-

rifuġjati u jintuża għal azzjonijiet ta' taħriġ vokazzjonali u ta' ksib tal-ħiliet fis-setturi 

differenti ta' attività f'żoni rurali; 

E. billi l-potenzjal tan-nisa li jaħdmu u/jew li jmexxu negozju f'żoni agrikoli u rurali għandu 

jiġi analizzat, irreġistrat u promoss fil-politiki kollha tal-UE, ma għandhom jiġu 

penalizzati mill-ebda waħda minnhom minħabba li dan se jwitti t-triq biex in-nisa jsiru 

"muturi" tal-iżvilupp u l-innovazzjoni, u b'hekk jgħinu lis-settur kollu biex joħroġ mill-

kriżi; billi n-nisa għandhom ikunu involuti fi pjanijiet ta' żvilupp tas-settur fil-livell lokali 

u reġjonali sabiex dan tal-aħħar ikun jista' jibbenefika mill-ħtiġijiet, l-esperjenzi u l-

viżjonijiet tagħhom, u n-nisa, għaldaqstant għandu jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex 

ikollhom sehem attiv fit-tfassil tagħhom; 

F. billi l-bidliet demografiċi bħat-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-flussi migratorji jistgħu jkunu 

fattur importanti fl-iżvilupp ta' żoni rurali muntanjużi jew żoni rurali żvantaġġati, li huma 

soġġetti għal depopolazzjoni u tixjiħ tal-popolazzjoni; 

1. Jenfasizza l-importanza tal-agrikoltura u s-settur agroalimentari għall-koeżjoni soċjali u 

territorjali minħabba r-rwol tiegħu fit-tkabbir ekonomiku sostenibbli, il-ħolqien ta' 

impjiegi ta' kwalità u ż-żamma ta' komunitajiet rurali; jenfasizza l-ħtieġa li jinżamm il-

baġit tal-PAK u li jissaħħaħ ir-rwol soċjali u ekonomiku tagħha, b'enfasi partikolari fuq il-

biedja fuq mikroskala u fuq skala żgħira, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet reġjonali; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni effiċjenti tal-PAK għandha tikkontribwixxi għall-

inklużjoni soċjali f'żoni rurali, għal kondizzjonijiet deċenti tal-għajxien u tax-xogħol u 

għal prospetti tajbin għall-futur; 

2. Jappoġġja l-iżvilupp komprensiv ta' indikazzjonijiet ġeografiċi għall-protezzjoni tal-

karatteristiċi reġjonali speċifiċi u tad-diversità kulturali, peress li dawn jirrappreżentaw 

sors kruċjali ta' impjiegi ġodda ta' kwalità għolja f'komunitajiet rurali; 

3. Jappoġġja approċċ koordinat bejn it-tieni pilastru tal-PAK u fondi oħra tal-UE sabiex 

tissaħħaħ l-effikaċja tagħhom u jiġu evitati l-ineffiċjenzi jew id-duplikazzjoni; jenfasizza 
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s-sinerġiji mal-Fond Soċjali Ewropew, li ma jipprovdix appoġġ finanzjarju dirett lill-

bdiewa iżda jista' jiġi mobilizzat biex jappoġġja t-taħriġ u l-adattament għal bidliet fil-

biedja u fl-ekonomija rurali, kif ukoll l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar; 

jissottolinja li hu importanti li jiġu involuti l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali u l-

atturi relevanti l-oħra tal-Komunità, fil-ġestjoni u t-tfassil ta' politiki rurali u tat-titjib tat-

tħejjija tal-amministrazzjonijiet li jittrattaw il-kwistjonijiet marbuta mal-fondi Ewropej; 

4. Jenfasizza l-importanza tal-koeżjoni territorjali fl-UE, li għandha tiġi garantita permezz ta' 

politiki ta' żvilupp ekonomiku li jkunu adattati għall-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom 

iż-żoni rurali; jenfasizza l-konnessjoni qawwija bejn is-sistemi rurali, il-komunitajiet u l-

muniċipalitajiet żgħar, u jitlob sinerġija aħjar bejn l-istrumenti tal-Politika ta' Koeżjoni u 

l-PAK; jenfasizza l-importanza ta' ITI u CLLD f'dan ir-rigward; iqis li r-

riterritorjalizzazzjoni1, fejn ir-rabtiet eżistenti bejn l-impjieg u l-agrikoltura u territorju 

partikolari tradizzjonalment eżistew, għandha tiġi appoġġjata sabiex jinżammu żoni rurali 

dinamiċi u jinġiebu lura l-impjiegi; 

5. Jistieden lill-Istati Membri jfornu adegwatament il-Programm LEADER, minħabba s-

suċċess rikonoxxut tiegħu fil-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali; 

6. Jemmen li PAK orjentata lejn is-suq twassal għall-volatilità tal-prezzijiet u kompetizzjoni 

żejda, li għandhom effett negattiv fuq l-introjtu u l-impjiegi fiż-żoni rurali, kif evidenzjat 

mis-sitwazzjoni ta' kriżi fis-settur tal-ħalib wara l-abolizzjoni tas-sistema tal-kwoti; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu prezzijiet li jikkunsidraw ix-

xogħol magħmul mill-produtturi sabiex huma u l-impjegati tagħhom ikollhom livell ta' 

għajxien deċenti, anke permezz ta' miżuri għall-provvista; jikkondividi t-tħassib dwar l-

impatt negattiv potenzjali fuq ix-xogħol agrikolu tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles li qed 

jiġu nnegozjati bħalissa, bħal pereżempju s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' 

Investiment, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt tagħhom fuq l-agrikoltura; 

jinnota li l-istandards għoljin tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa u l-benesseri tal-

annimali, li huma fundamentali biex tiġi żgurata l-fiduċja tal-konsumaturi tal-UE, 

m'għandhomx jiġu kompromessi jew innegozjati 'l barra permezz ta' ftehimiet 

kummerċjali; 

7. Jitlob kumpens adegwat għal dawk is-setturi u l-pajjiżi li kienu diġà f'riskju wara l-

embargo Russu jew bħala riżultat ta' ftehimiet attwali ta' kummerċ ħieles, bħal dawk mat-

Tuneżija u l-Marokk; 

8. Jistieden lil kull Stat Membru, fil-kuntest attwali li l-karatteristiċi ewlenin tiegħu jinkludu 

l-embargo Russu, it-tnaqqis fid-domanda, it-tneħħija tal-kwoti tal-ħalib, il-waqgħa tal-

prezzijiet, iż-żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni, iż-żieda fil-kompetizzjoni u l-isfidi 

ambjentali, biex jikkunsidra kif il-kompetittività tal-biedja tiegħu tista' tittejjeb ħalli s-

settur jista' joħloq l-impjiegi u jiġġenera valur miżjud li jinqasam b'mod ġust fis-settur tal-

agrikoltura u l-industrija agroalimentari, partikolarment fil-każ tal-produzzjoni artiġjanali 

u fuq skala żgħira; jenfasizza l-importanza, f'dan ir-rigward, li jinżammu l-azjendi agrikoli 

fuq l-art, filwaqt li jkun rikonoxxut il-karattru multifunzjonali tagħhom, li 

jippermettilhom, apparti l-funzjoni ewlenija tagħhom tal-produzzjoni ta' materja prima 

agrikola, li jwettqu diversi funzjonijiet importanti oħra, bħall-ħarsien tal-ambjent, il-

                                                 
1 cf: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-

580.547+02+NOT+XML+V0//MT 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//MT
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kontribut għall-vitalità taż-żoni rurali u l-bilanċ ta' żvilupp reġjonali; 

9. Jenfasizza li l-iżvilupp ekonomiku f'żoni rurali għandu wkoll jitqies fil-kuntest tal-

iżvilupp soċjali u l-iżvilupp demografiku tagħhom, u għandu jiġi kkunsidrat li tittieħed 

azzjoni li tappoġġja lill-familji u li tagħmilha aktar faċli biex tiġi kkombinata l-ħajja tal-

familja u dik professjonali; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ għall-biedja u għas-sistemi tal-ikel sostenibbli, inkluża l-

biedja organika, kif ukoll il-ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija, l-ilma u l-bijodiversità, sabiex 

jiġu ppreservati u jinħolqu impjiegi deċenti fil-biedja u fl-ekonomiji rurali prosperi, 

filwaqt li nimxu lejn sostenibilità akbar u tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi; 

11. Jenfasizza li l-biedja Ewropea bħalissa qed tiffaċċja kriżi mingħajr preċedent, li qed 

tfaqqar lill-bdiewa, u dan qed joħloq riskji ta' fallimenti u jwassal għal għadd dejjem akbar 

ta' suwiċidji; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt soċjali ta' din il-kriżi, b'mod 

partikolari f'termini ta' telf ta' impjiegi, speċjalment f'żoni rurali; 

12. Jitlob li jkunu msaħħa l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, billi dawn għandhom rwol 

essenzjali fis-salvagwardja tal-interessi tal-bdiewa u l-azjendi agrikoli tal-familja fuq skala 

żgħira b'mod partikolari, u jitlob għaldaqstant li dawn jinvolvu ruħhom b'mod aktar attiv 

fl-appoġġ soċjali għal dawk li jaħdmu fis-settur; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw intrapriżi soċjali u kooperattivi 

tal-ekonomija soċjali, inkluża l-agrikoltura soċjali1, sabiex tiġi promossa l-integrazzjoni 

soċjali u l-impjiegi fiż-żoni rurali; jinnota l-azzjonijiet imwettqa taħt l-Inizjattiva ta' 

Negozju Soċjali, u jitlob lill-Kummissjoni ittejjeb il-kontribut magħmul mill-ekonomija 

soċjali għall-iżvilupp rurali, pereżempju permezz ta' Pjan ta' Azzjoni għall-Ekonomija 

Soċjali; 

14. Iħeġġeġ sabiex tittieħed azzjoni li ttemm il-prattiki abbużivi ta' gruppi kbar ta' 

distribuzzjoni tal-ikel fil-katina tal-provvista, sabiex ikun garantit prezz ġust għall-bdiewa 

li jissalvagwardja l-potenzjal tal-ħolqien tax-xogħol li għandha l-biedja f'żoni rurali; 

15. Jinsab imħasseb ukoll li fil-preżent l-ewwel pilastru tal-PAK jiffavorixxi produtturi 

agrikoli kbar, u dan iwassal għal konċentrazzjoni estrema tas-suq u għal nuqqas ta' 

inċentivi għall-impjiegi fis-setturi rispettivi; għaldaqstant jitlob li jsiru riformi urġenti 

f'dan ir-rigward; 

16. Jitlob li l-ewwel pilastru tal-PAK ikun b'saħħtu u jippromwovi produzzjoni sostenibbli, 

impjiegi ta' kwalità, rziezet bi profitt u introjtu deċenti, u jappella wkoll għar-rispett tal-

ftehimiet kollettivi rilevanti u l-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol mingħajr ma jitpoġġew 

piżijiet ġodda fuq il-bdiewa; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jittrasponu d-Direttiva 2014/36/UE dwar il-ħaddiema 

staġjonali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-applikazzjoni 

korretta tad-Direttiva msemmija hawn fuq u jistieden lill-Kummissjoni tagħmel rapport 

dwar l-istat attwali tal-implimentazzjoni tagħha sa Settembru 2019; jistieden lill-

                                                 
1cf: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458 
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Kummissjoni tanalizza l-kamp ta' applikazzjoni ta' sistemi ta' kiri illegali fl-UE permezz 

ta' investigazzjonijiet, stħarriġiet u data statistika, speċjalment f'dawk ir-reġjuni Ewropej 

fejn ix-xogħol mhux dikjarat u l-isfruttament tax-xogħol tal-biedja huma aktar mifruxa; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiddaħħlu fis-seħħ strumenti effikaċi, inklużi spezzjonijiet u kontrolli 

adegwati, sabiex jiġi garantit xogħol deċenti u kundizzjonijiet ta' għajxien għal ħaddiema 

staġjonali fir-reġjuni tal-UE kollha, speċjalment fejn dan il-fenomenu huwa aktar 

prevalenti, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-impjieg, l-istandards 

tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kwalità għolja b'mod ġenerali; 

18. Jilqa' l-miżuri ta' semplifikazzjoni tal-PAK li ġew implimentati sal-lum, iżda jistieden lill-

Kummissjoni tkompli tiżviluppa u timplimenta miżuri biex tintroduċi proporzjonalità u 

flessibilità fir-rigward tal-piż amministrattiv tal-PAK; iqis li dan hu ta' benefiċċju għall-

bdiewa u għall-funzjonament tajjeb tal-PAK b'mod ġenerali; 

19. Jenfasizza li azzjoni li tappoġġja l-iżvilupp demografiku u n-natura favur il-familja ta' 

żoni rurali diġà hija għan tal-PAK u li din għandha tingħata aktar prominenza, anki b'rabta 

ma' kwistjonijiet relatati mas-suq tax-xogħol; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi l-indikaturi proposti mill-FAO fil-Valutazzjoni tas-

Sostenibilità tal-Ikel u l-Agrikoltura (SAFA) tagħha, b'mod partikolari dawk immirati lejn 

l-impjiegi u l-benesseri soċjali; 

21. Jenfasizza li n-negozji agrikoli jridu jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-

impjiegi u mal-leġiżlazzjoni soċjali; iqis li kwalunkwe introduzzjoni ta' kundizzjonalitajiet 

addizzjonali għal pagamenti tal-ewwel pilastru tal-PAK iżidu konsiderevolment il-piż 

amministrattiv fuq il-bdiewa u jillimitaw il-potenzjal tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi; 

22. Jitlob rwol aktar b'saħħtu għas-sħab soċjali flimkien mal-awtoritajiet ta' ġestjoni u, fejn 

xieraq, għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 

politika agrikola komuni sabiex jinħolqu impjiegi ta' kwalità, tiġi żgurata l-konformità 

mal-liġijiet tax-xogħol, jiġi miġġieled ix-xogħol mhux iddikjarat, jiġu żgurati standards 

għoljin ta' saħħa u sikurezza u titrawwem l-integrazzjoni soċjali u ekonomika tal-

ħaddiema rurali kollha, inklużi r-rifuġjati, il-ħaddiema migranti u staġjonali; 

23. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi miżuri u politiki attivi li jenfasizzaw ir-rwol pożittiv 

tal-migrazzjoni, biex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku u titrawwem il-koeżjoni soċjali 

f'żoni rurali; 

24. Jenfasizza l-importanza ta' taħriġ vokazzjonali ta' kwalità li jinkludi taħriġ permezz ta' 

apprendistati u l-ksib ta' ħiliet, inklużi ħiliet fl-ICT, minn bdiewa u ħaddiema agrikoli, 

partikolarment għal żgħażagħ li jidħlu fil-forza tax-xogħol, sabiex ikunu jistgħu jadattaw 

għall-bidliet fl-agrikoltura u fis-settur agroalimentari f'ambjent globali li qed jinbidel 

filwaqt li tiġi garantita produzzjoni ta' ikel suffiċjenti u ta' kwalità għolja; 

25. Jenfasizza li aċċess għal infrastrutturi tal-ICT u l-introduzzjoni ta' kopertura tal-broadband 

f'żoni rurali, kif ukoll taħriġ fil-ħiliet diġitali, huma essenzjali biex jimmodernizzaw l-

azjendi agrikoli u jtejbu t-tagħlim tul il-ħajja tal-ħaddiema tas-settur agrikolu u tal-bdiewa, 

kif ukoll għall-ħolqien ta' impjiegi u negozji fiż-żoni rurali; 

26. Jenfasizza l-ħtieġa ta' żvilupp diġitali f'żoni rurali bħala element ewlieni fil-ħolqien ta' 
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aktar impjiegi sostenibbli, kif ukoll il-ħtieġa ta' kunċett ta' "villaġġi diġitali" li jmur lil 

hinn ħafna minn infrastruttura broadband per se; 

27. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu l-programm Erasmus+ fost il-bdiewa żgħażagħ 

f'taħriġ, inkluż il-komponent tal-apprendistati tiegħu, sabiex iħeġġuhom jiksbu aktar ħiliet 

tekniċi u lingwistiċi barra mill-pajjiż; 

28. Jenfasizza l-benefiċċji speċifiċi ta' tagħlim u apprendistati bbażati fuq ix-xogħol f'żoni 

rurali li ta' spiss ikollhom rati ta' qgħad għoljin u fejn l-aċċess għaċ-ċentri ta' taħriġ huwa 

limitat; 

29. Ifakkar li l-ispazju ta' art agrikola qed jonqos kull sena fl-Ewropa; jenfasizza li l-

preservazzjoni taż-żona kkultivata hija vitali biex jinżammu l-impjiegi f'żoni rurali; 

jistieden lill-Istati Membri jikkondividu l-aħjar prattiki u jiżviluppaw strumenti 

addizzjonali biex jagħmlu possibbli l-aċċess għal artijiet f'żoni rurali b'livell għoli ta' 

qgħad, mhux biss, pereżempju, permezz tas-sjieda, iżda wkoll permezz ta' użu 

parteċipattiv u ġestjoni ta' art agrikola, skont il-prattiċi nazzjonali; jenfasizza, f'dan il-

kuntest, li t-titjib tal-aċċess għall-art permezz ta' strumenti bħal banek tal-art, l-irkupru ta' 

għelieqi abbandunati, it-twaqqif ta' kooperattivi soċjali, sussidji pubbliċi u aċċess imtejjeb 

għall-kreditu se jikkontribwixxu għal impjieg agrikolu, partikolarment għaż-żgħażagħ u n-

nisa; ifakkar in-natura essenzjali ta' miżuri li jippermettu t-trasferiment minn ġenerazzjoni 

għal oħra u s-sistemazzjoni ta' bdiewa żgħażagħ; 

30. Ifakkar li l-bidwi Ewropew medju għandu biss 12-il ettaru ta' art u li 70 % tal-azjendi 

agrikoli għandhom erja tas-superfiċje ta' anqas minn ħames ettari; jinnota li minħabba d-

daqs u l-istruttura, l-azjendi agrikoli mhux dejjem jifilħu jħallsu għal impjegati full-time 

jew ħaddiema bi kwalifiki għolja; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, 

għaldaqstant, biex jimplimentaw miżuri li jħeġġu gruppi ta' min iħaddem; 

31. Jenfasizza l-importanza li jiddaħħlu fis-seħħ dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw it-trasferiment 

ta' azjendi agrikoli, minħabba li spiss ikollhom valur importanti tal-wirt; 

32. Jemmen li l-biedja, u speċjalment il-biedja tal-familja, hi l-aktar influwenza unika 

importanti fil-preservazzjoni tat-tessut ekonomiku u soċjali ta' żoni rurali; f'dan ir-rigward 

jemmen li l-biedja tal-familja tista' ssir aktar sostenibbli billi jinħolqu inċentivi għall-

konsolidazzjoni ta' azjendi eżistenti u b'hekk jiżdiedu l-impjiegi konsegwenti f'żoni lokali; 

33. Jieħu nota tal-kontribut essenzjali tan-nisa għall-ekonomija rurali; jinsab imħasseb dwar 

il-parteċipazzjoni baxxa tan-nisa f'impjieg rurali u agrikolu, fejn jikkostitwixxu 45 % tal-

ħaddiema anki jekk dawn jirrappreżentaw 50 % tal-popolazzjoni; jirrimarka li n-nisa 

huma affettwati b'mod sproporzjonat minn kundizzjonijiet tal-impjieg prekarji u mhux 

standard; jenfasizza li s-sitwazzjoni hija terġa' aktar serja f'termini ta' aċċess għal proprjetà 

agrikola, peress li 29 % tal-art biss hija proprjetà tan-nisa1; iħeġġeġ l-indirizzar tad-

disparità bejn is-sessi f'żoni rurali sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa u l-

aċċess għall-art; jinnota li, f'żoni rurali, id-disparità fil-pagi bejn is-sessi hija ta' aktar minn 

10 % ogħla milli f'żoni oħrajn; jenfasizza li jeħtieġ li jkun hemm enfasi fuq is-sessi fil-

politiki agrikoli u rurali tal-UE; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' statistiċi 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU%282015%29536466_EN.pdf 
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aġġornati dwar is-sjieda tal-azjendi agrikoli u tal-impjieg tan-nisa f'żoni rurali; 

34. Jitlob id-difiża tad-dritt għal servizzi pubbliċi bħal skejjel u faċilitajiet tal-kura tas-saħħa 

f'żoni rurali u komunitajiet muntanjużi żgħar sabiex jibqgħu dinamiċi u attraenti, biex l-

impjiegi eżistenti jinżammu waqt li jinħolqu oħrajn ġodda, u biex tintemm il-problema 

tad-depopolazzjoni f'żoni rurali billi n-nies jiġu inkoraġġiti jibqgħu u jissetiljaw; jinnota li 

soluzzjonijiet innovattivi, bħal pjattaformi multimodali, li jiffaċilitaw aċċess rapidu u 

effikaċi għal servizzi għall-popolazzjonijiet rurali, jistgħu jikkontribwixxu għall-ħarsien 

tal-aċċess għas-servizzi pubbliċi; jappoġġja l-iżvilupp ta' skemi ta' dħul minimu fil-livell 

tal-Istati Membri sabiex jiġi żgurat introjtu deċenti għall-abitanti ta' żoni rurali u sabiex 

tiġi promossa l-koeżjoni soċjali f'kull Stat Membru, minħabba r-rata għolja ta' faqar u 

esklużjoni soċjali f'żoni rurali. 
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