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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

Mill-bidu tas-snin tmenin is-Snin Ewropej, li jiffukaw fuq temi speċifiċi, senajiġu organizzati 
kważi kull fil-livell tal-UE.  L-objettiv huwa li titqajjem kuxjenza pubblika, u li tinġibed l-
attenzjoni tal-gvernijiet nazzjonali dwar kwistjonijiet importanti li l-pajjiżi tal-UE jixtiequ 
jenfasizzaw b’mod kollettiv. Pereżempju, l-2010 hija s-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-
Faqar u l-Esklużjoni Soċjali, filwaqt li l-2011 se tkun is-Sena (Ewropea) għall-Volontarjat. L-
għażla tas-snin tematiċi ssir minn qabel sabiex ikunu jistgħu jsiru l-kampanji u tiġi mwettqa l-
ħidma preparattiva.  

Il-proposta attwali għas-Sena Ewropea 2012 hija t-Tixjiħ Attiv. Din it-tema għandha sservi 
bħala qafas għat-tqajjim ta’ kuxjenza, sabiex jiġu identifikati u mxerda l-prattiki tajba u 
sabiex jiġu mħeġġa mhux biss dawk li jfasslu l-politiki iżda wkoll il-partijiet interessati fil-
livelli kollha sabiex tiġi promossa l-idea ta' ħidma kif ukoll ta' azzjoni fost il-ġenerazzjoni 
Ewropea “li qed tixjieħ".

Hekk kif ġara fis-Snin Ewropej preċedenti, il-miżuri proposti se jinkludu informazzjoni u 
kampanji promozzjonali, avvenimenti u inizjattivi fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali sabiex jitwasslu l-messaġġi ewlenin u tinxtered l-informazzjoni dwar eżempji ta’ 
prattiki tajba. Barra minn dan, il-Kummissjoni tispera li tinkoraġġixxi l-pajjiżi kollha tal-UE 
sabiex jikkommettu ruħhom għal azzjoni(azzjonijiet) speċifiċi u miri fil-ġirja lejn l-2012 
sabiex jiġu ppreżentati kisbiet tanġibli fl-aħħar tas-sena 2012 stess.

Il-Kummissjoni qalet li mhux qed tfittex finanzjament speċifiku għas-sena kkonċernata iżda 
tissuġġerixxi, f’konformità mas-snin preċedenti, li l-iffinanzjar għall-kampanji relatati max-
Xjuħija Attiva (eċċ.) jiġu mogħtija mid-diversi programmi tal-Komunità u baġits 
amministrattivi eżistenti. Filwaqt li dan l-approċċ ta’ iffinanzjar huwa b’xi mod sensibbli 
minħabba l-istat tal-ekonomija, ir-Rapporteur irid jenfasizza n-natura problematika tal-
kwistjoni partikularment fir-rigward tal-linji tal-baġit li reċentement affaċjaw qtuħ u li huma 
diġà mpenjati li jiffinanzjaw proġetti u programmi fuq perjodu twil taż-żmien (pereżempju 
programmi ta’ Tagħlim Matul il-Ħajja).  

Osservazzjonijiet

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi li l-UE tinsab fi proċess ta’ tixjiħ sinifikanti tal-popolazzjoni. Is-
sejbiet tar-riċerka jissuġġerixxi li mill-2012, il-popolazzjoni Ewropea bl-età tax-xogħol se 
tibda tonqos, filwaqt li l-popolazzjoni li taqbeż is-60 sena se tkompli tiżdied b’madwar żewġ 
miljun ruħ fis-sena. L-akbar żieda mistennija li sseħħ matul il-perjodu bejn l-2015 - 2035 
meta jkunu waslu biex jirtiraw l-hekk imsejħa l-ġenerazzjoni tal-baby-boom.

It-tixjieħ tal-popolazzjoni saret waħda mill-akbar sfidi tagħna. It-tixjieħ tal-popolazzjoni se 
jwassal għal żieda fid-domandi ekonomiċi u soċjali fl-Ewropa, iżda b'mod ugwali anke 
f'ħafna aktar partijiet fid-dinja. Filwaqt li jiġu kkunsidrati dawn id-diversi sfidi, għandna 
nirrikonoxxu wkoll li persuni anzjani huma prezzjuża, ta’ spiss huma sors injorat li għandu 
kontribut importanti fis-soċjetajiet tagħna. Għaldaqstant għandha nipprovaw nużaw aħjar il-
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kontribut potenzjali li persuni mdaħħlin fl-età jistgħu jagħtu lis-soċjetà.

Ir-Rapporteur irid jagħti attenzjoni speċjali lill-kelma attiv. Huwa enfasizza li attiv tirreferi 
mhux biss għall-abilità li wieħed ikun attiv fiżikament jew għall-abilità li wieħed jipparteċipa 
għal aktar fit-tul fil-forza tax-xogħol, iżda attiv tirreferi ugwalment għall-parteċipazzoni 
kontikwa u attiva tal-persuna fil-kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi, kulturali u ċivili.

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi li t-tixjiħ tal-popolazzjoni tqajjem ħafna kwistjonijiet fundamentali 
għal min ifassal il-politika; xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet jinkludu partikularment:

1. Hekk kif il-persuni qed jgħixu aktar snin, kif tista’ titjieb il-kwalità tal-ħajja fl-età 
avvanzjata?

2. Kif nistgħu ngħinu l-persuni jibqgħu attivi meta jibdew jixjieħu?

3. Kif se nkunu żguri li l-ġenerazzjoni żagħżugħa tikkunsidra b’mod attiv il-ġenerazzjoni li 
qed tixjieħ?

4. Kif jista’ jiġi bbilanċjat bl-aħjar mod ir-rwol tal-familja u tal-istat f’dak li jikkonċerna l-
kura ta’ persuni li għandhom bżonn l-għajnuna huma u jikbru fl-età?

Tixjiħ attiv, skont id-definizzjoni, jinkludi l-ħolqien ta’ aktar opportunitajiet għall-anzjani 
sabiex ikomplu jaħdmu, jibqgħu f’saħħithom għal aktar tul ta’ żmien u jikkontribwixxu 
b’modi differenti lejn is-soċjetà. Il-volontarjat, pereżempju, jeħtieġ li jiġi appoġġjat permezz 
ta’ firxa wiesgħa fil-livelli kollha tal-governanza.  Għaldaqstant, huwa naturali li s-Sena 
għall-Volontarjat tippreċedi s-Sena għat-Tixjieħ Attiv. Madankollu, hekk kif irrikonoxxa 
qabel il-Parlament, is-Snin Ewropej ma għandhomx isiru sempliċement eżerċizzji tar-
relazzjonijiet pubbliċi, u għandhom isiru sforzi sabiex jiġu kkonsolidati l-objettivi u r-riżultati 
fil-kuntest ta' politiki speċifiki, programmi u inizjattivi oħra f'kull qasam, filwaqt li fl-istess 
ħin tiġi pprovduta spinta għal azzjonijiet u politiki ġodda.

Tixjieħ attiv għandu jiġi indirizzat fuq fronti differenti, mhux anqas fuq il-post tax-xogħol, 
fejn hemm il-ħtieġa ta’ opportunitajiet ta’ tagħlim kontinwu għall-impjegati avvanzjati fl-età, 
sabiex jiġi żgurat li l-persuni jibqgħu attivi. Barra minn dan, persuni avvanzjati fl-età 
għandhom bżonn taħriġ fit-teknoloġiji l-ġodda. Wieħed għandu jiftakar li t-tagħlim bejn il-
ġenerazzjonijiet jista’ jgħaqqad u jtejjeb l-esperjezi tat-tagħlim u jgħin fit-trażmissjoni ta' 
valuri kulturali.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet 
Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi mħeġġeġ it-
tixjiħ f’saħħtu permezz tal-promozzjoni ta’ 
attivitajiet kulturali (inkluż l-isports), li 
jikkontribwixxi b’mod pożittiv għas-saħħa 
kemm mentali kif ukoll fiżika. Dan jista’ 
jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi u 
biex jitrażżan il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa 
u tal-kura soċjali. Bil-għan li jinkiseb dan, 
għandhom jiġu promossi attivitajiet 
sportivi u programmi biex wieħed jibqa’ 
f’saħħtu fost il-persuni mdaħħla fiż-żmien 
li għalihom, f’dan ir-rigward, għandu jiġi 
ffaċilitat l-aċċess tagħhom għall-
faċilitajiet sportivi pubbliċi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-22 ta’ Frar 2007, il-Kunsill adotta 
riżoluzzjoni dwar ‘Opportunitajiet u sfidi 
tal-bidla demografika fl-Ewropa: il-

(7) Fit-22 ta’ Frar 2007, il-Kunsill adotta 
riżoluzzjoni dwar ‘Opportunitajiet u sfidi 
tal-bidla demografika fl-Ewropa: il-
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kontribut ta' persuni aktar avvanzati fl-età 
għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali’, li 
enfasizzat il-ħtieġa li jikbru l-
possibbiltajiet ta’ parteċipazzjoni attiva 
min-naħa ta' persuni mdaħħlin fiż-żmien, l-
opportunitajiet ekonomiji ġodda (“l-
ekonomija tal-fidda") iġġenerati mit-talba 
dejjem tikber min-naħa tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien għal ċerti prodotti u 
servizzi, kif ukoll l-importanza ta’ 
immaġni pubblika pożittiva tal-persuni 
f’età aktar avvanzata.

kontribut ta' persuni aktar avvanzati fl-età 
għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali’, li 
enfasizzat il-ħtieġa li jikbru l-
possibbiltajiet ta’ parteċipazzjoni attiva 
min-naħa ta' persuni mdaħħlin fiż-żmien, 
inkluż f’forma ta’ xogħol volontarju, l-
opportunitajiet ekonomiji ġodda (“l-
ekonomija tal-fidda") iġġenerati mit-talba 
dejjem tikber min-naħa tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien għal ċerti prodotti u 
servizzi, kif ukoll l-importanza ta’ 
immaġni pubblika pożittiva tal-persuni 
f’età aktar avvanzata. Fil-kuntest tal-
politiki tat-tkabbir, tal-viċinat u tal-
iżvilupp, servizz ta’ persuni esperti rtirati, 
li diġà jeżisti f’diversi pajjiżi, jista’ 
jirriżulta ferm utli. Il-ħidma volontarja ta’ 
valur ta’ persuni mdaħħla fl-età huwa 
eżempju eċċellenti ta’ kontribuzzjoni 
essenzjali li l-popolazzjoni li qed tixjieħ 
toffri lis-soċjetà u lill-ekonomija, u din 
għandha tkompli tiġi mħeġġa fil-ġejjieni.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fit-8 ta’ Ġunju 2009, il-Kunsill adotta 
l-Konklużjonijiet dwar 'Opportunitajiet 
Indaqs għan-nisa u l-irġiel: tixjiħ attiv u 
dinjituż’, li jirrikonoxxu li fl-UE l-irġiel u 
n-nisa f’età aktar avvanzata għandhom 
quddiem wiċċhom sfidi serji filwaqt li 
jippruvaw jgħixu ħajja attiva u jixjieħu 
b’dinjità, u jipproponu għadd ta’ miżuri 
għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni. 

(8) Fit-8 ta’ Ġunju 2009, il-Kunsill adotta l-
Konklużjonijiet dwar 'Opportunitajiet 
Indaqs għan-nisa u l-irġiel: tixjiħ attiv u 
dinjituż’, li jirrikonoxxu li fl-UE l-irġiel u 
n-nisa f’età aktar avvanzata għandhom 
quddiem wiċċhom sfidi serji filwaqt li 
jippruvaw jgħixu ħajja attiva u jixjieħu 
b’dinjità, u jipproponu għadd ta’ miżuri 
għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni. 
Il-miżuri ppjanati għall-persuni mdaħħla 
fiż-żmien għandhom jinkludu attivitajiet 
kulturali u attivitajiet li jippromwovu l-
benesseri ġenerali, bil-għan li l-persuni 
mdaħħla fiż-żmien jiġu protetti mill-
esklużjoni soċjali u mis-solitudni permezz 
tal-integrazzjoni u l-involviment tagħhom.
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fil-Komunikazzjoni tagħha ‘Ewropa 
2020 — Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv’, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza tal-Unjoni 
Ewropea li tippromwovi popolazzjoni li 
tixjieħ b’mod f'saħħtu u attiv fl-interessi 
tal-koeżjoni soċjali u produttività ogħla. 
Fiha pproponiet l-inizjattiva ewlenija 
‘Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda’ li 
skontha l-Istati Membri għandhom 
primarjament jippromwovu l-politiki ta’ 
tixjiħ attiv, kif ukoll inizjattiva ewlenija 
oħra dwar 'Pjattaforma Ewropea kontra l-
Faqar’. Biex jinkisbu dawn l-għanijiet ta’ 
politika tenħtieġ azzjoni mil-livelli kollha 
ta’ gvern u bosta partijiet interessati mhux 
governattivi; fil-livell tal-Unjoni dawn 
imbagħad jistgħu jkunu sostnuti bl-
attivitajiet tas-Sena Ewropea li jimmiraw li 
jkabbru l-kuxjenza u li jippromwovu l-
iskambju ta’ prassi tajba. Il-koordinaturi 
nazzjonali għandhom jaraw li l-azzjoni 
nazzjonali tkun waħda koordinata u li tkun 
konsistenti mal-għanijiet ġenerali tas-Sena 
Ewropea. Hija ppjanata wkoll il-
parteċipazzjoni ta’ istituzzjonijiet u 
partijiet interessati oħrajn. 

(10) Fil-Komunikazzjoni tagħha ‘Ewropa 
2020 — Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv’, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza tal-Unjoni 
Ewropea li tippromwovi popolazzjoni li 
tixjieħ b’mod f'saħħtu u attiv fl-interessi 
tal-koeżjoni soċjali u produttività ogħla. 
Fiha pproponiet l-inizjattiva ewlenija 
‘Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda’ li 
skontha l-Istati Membri għandhom 
primarjament jippromwovu l-politiki ta’ 
tixjiħ attiv, kif ukoll inizjattiva ewlenija 
oħra dwar 'Pjattaforma Ewropea kontra l-
Faqar’. Għandhom jintużaw teknoloġiji 
ġodda biex jiġu promossi skemi edukattivi 
bl-għan li jiżdied l-għarfien tal-persuni 
anzjani u biex huma jiksbu għarfien 
tekniku. Biex jinkisbu dawn l-għanijiet ta’ 
politika tenħtieġ azzjoni mil-livelli kollha 
ta’ gvern u bosta partijiet interessati mhux 
governattivi; fil-livell tal-Unjoni dawn 
imbagħad jistgħu jkunu sostnuti bl-
attivitajiet tas-Sena Ewropea li jimmiraw li 
jkabbru l-kuxjenza u li jippromwovu l-
iskambju ta’ prassi tajba. Il-koordinaturi 
nazzjonali għandhom jaraw li l-azzjoni 
nazzjonali tkun waħda koordinata u li tkun 
konsistenti mal-għanijiet ġenerali tas-Sena 
Ewropea. Hija ppjanata wkoll il-
parteċipazzjoni ta’ istituzzjonijiet u 
partijiet interessati oħrajn.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
“Aġenda Diġitali għall-Ewropa”, l-ewwel 
inizjattiva ewlenija tal-UE2020 adottata 
fid-19 ta’Mejju 2010, il-Kummissjoni 
għafset fuq l-importanza tal-ICT għal tixjiħ 
xieraq, u b’mod partikolari pproponiet ir-
rinfurzar tal-Programm Konġunt Ambient 
Assisted Living (AAL). L-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa rrakkomandat ukoll li 
tittieħed azzjoni kkoordinata biex jikbru l-
kompetenzi diġitali tal-Ewropej kollha, 
inkluż il-persuni mdaħħlin fiż-żmien, 
grupp li huwa rrappreżentat bil-kbir fost 
dawk il-150 miljun ċittadin, jew madwar 
30% tat-total, ta’ dawk li qatt ma użaw l-
internet. 

(13) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
“Aġenda Diġitali għall-Ewropa”, l-ewwel 
inizjattiva ewlenija tal-UE2020 adottata 
fid-19 ta’Mejju 2010, il-Kummissjoni 
għafset fuq l-importanza tal-ICT għal tixjiħ 
xieraq, u b’mod partikolari pproponiet ir-
rinfurzar tal-Programm Konġunt Ambient 
Assisted Living (AAL). L-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa rrakkomandat ukoll li 
tittieħed azzjoni kkoordinata biex jikbru l-
kompetenzi diġitali tal-Ewropej kollha, 
inkluż il-persuni mdaħħlin fiż-żmien, 
grupp li huwa rrappreżentat bil-kbir fost 
dawk il-150 miljun ċittadin, jew madwar 
30% tat-total, ta’ dawk li qatt ma użaw l-
internet. Il-faċilità fl-aċċess u l-għoti ta’ 
taħriġ fl-użu ta’ teknoloġiji ġodda se 
jkomplu jtejbu l-opportunitajiet tal-
persuni imdaħħlin fl-età sabiex 
jibbenefikaw minn taħriġ matul il-ħajja u 
jikkontribwixxu wkoll għat-tneħħija ta' 
ostakli fit-taħriġ matul il-ħajja relatati 
mad-distanza u d-diżabilitajiet.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
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soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Il-kofinanzjament mill-
Unjoni għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea 
se jsir skont il-prijoritajiet u r-regoli li 
japplikaw, fuq bażi annwali jew 
multiannwali, għal programmi u linji 
baġitarji awtonomi eżistenti fil-qasam tax-
xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, il-
programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn, 
bħal dak tal-edukazzjoni u l-kultura, is-
saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-informatika, 
il-politika reġjonali u dik tat-trasport, 
jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq, l-Azzjoni Preparatorja CALYPSO 
dwar it-Turiżmu Soċjali, u l-Pjan ta’ 
Azzjoni dwar il-mobbiltà urbana. Il-
kofinanzjament mill-Unjoni għall-
attivitajiet tas-Sena Ewropea se jsir skont 
il-prijoritajiet u r-regoli li japplikaw, fuq 
bażi annwali jew multiannwali, għal 
programmi u linji baġitarji awtonomi 
eżistenti fil-qasam tax-xogħol, l-affarijiet 
soċjali u l-opportunitajiet indaqs. Fejn ikun 
il-każ, il-programmi u l-politiki f’oqsma 
oħrajn, bħal dak tal-edukazzjoni u l-
kultura, is-saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-
informatika, il-politika reġjonali u dik tat-
trasport, jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u dan bl-
għan li tin¿amm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet, li tiġi valorizzata l-
immaġni tal-persuni mdaħħla fiż-żmien 
bħala komponent naturali u indipendenti 



PE452.767v03-00 10/15 AD\856473MT.doc

MT

mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

tas-soċjetà, u li jiġi enfasizzat il-kontribut, 
għas-soċjetà kollha kemm hi, tal-
esperjenza inestimabbli miksuba mill-
persuni mdaħħla fiż-żmien tul ħajjithom 
kollha. It-tixjiħ attiv ifisser li jinħolqu 
opportunitajiet u kundizzjonijiet tax-xogħol 
aħjar kemm għal xogħol bi ħlas u dak 
mingħajr ħlas biex il-ħaddiema mdaħħlin 
fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu sehemhom 
fis-suq tax-xogħol u billi l-esperjenza 
miksuba f’kummerċi tradizzjoni tgħaddi 
minn ġenerazzjoni għall-oħra filwaqt li 
tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali billi 
tinġieb 'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva 
fis-soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ 
f’saħħtu permezz tal-promozzjoni ta' 
attivitajiet kulturali (inkluż l-isports). 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali fost il-
popolazzjoni dwar il-valur tat-tixjiħ attiv u 
biex jiġu miġġielda l-istereotipi negattivi 
dwar l-età avvanzata sabiex ikun 
enfasizzat il-kontribut utli li jagħmlu l-
persuni mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u 
lill-ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv 
u li jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien 
billi jiġu enfasizzati l-istrateġiji ta’ 
tagħlim matul il-ħajja, inklużi dawk 
relatati mal-użu tat-teknoloġiji l-ġodda;

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

(2) li jiġi stimulat dibattitu, isir skambju 
ta’ informazzjoni u biex jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz 
ta’ attivitajiet speċifiċi u konkreti biex 
jimpenjaw ruħhom li jilħqu għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv billi jitfasslu 
strateġiji fuq perjodu twil ta’ żmien, tiġi 
vvalutata l-effikaċja tal-qafas tal-
attivitajiet speċifiċi u tal-għanijiet preċiżi 
b’mod regolari,

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
iħeġġu gruppi ta’ kull età jinteraġixxu u 
jikkoperaw flimkien u joħolqu relazzjoni 
kolleġġjali bejn il-ġenerazzjonijiet kollha, 
b’hekk tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni u 
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l-isfruttament.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni;

– kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni, li jinkludu l-użu ta' midja 
ġdida u l-internet;

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-iskambju tal-informazzjoni u tal-prassi 
t-tajba;

– l-iskambju tal-informazzjoni, l-
esperjenza u tal-prassi t-tajba permezz ta’ 
koordinaturi nazzjonali u ta’ netwerks ta’ 
kuntatti maħluqa mill-partijiet li 
jipparteċipaw fl-ilħiq tal-għanijiet tas-
Sena Ewropea;

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiġu mħeġġa jipprovdu aktar 
opportunitajiet għal dawk li jagħtu sehem 
fl-appoġġ ta’ persuni avvanzati fl-età u 
jieħdu sehem fi programmi ta’ ġbir ta’ 
fondi, b’hekk jinvestu l-entużjażmu u l-
esperjenza tagħhom għal użu pożittiv.
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea.

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi u 
ta’ dawk b’diżabilità fl-organizzazzjoni 
tas-Sena Ewropea.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaraw ukoll li l-attivitajiet 
nazzjonali jkunu kkoordinati b’mod xieraq.

Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaraw ukoll li l-attivitajiet 
nazzjonali jkunu kkoordinati b’mod xieraq 
u li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
jkunu involuti fil-ħolqien u fl-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tas-Sena 
Ewropea fil-livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Hemm diversi organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell lokali u reġjonali involuti fil-
qasam tat-tixjiħ attiv. L-esperjenza, l-għarfien espert u r-riżorsi tagħhom huma mezzi 
importanti għat-twettiq tal-attivitajiet tal-awtoritajiet pubbliċi. Għalhekk huma għandhom 
jiġu involuti u inklużi mill-bidu sal-aħħar fl-attivitajiet kollha tas-Sena Ewropea, fil-livelli 
kollha.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha ssejjaħ laqgħat 
tal-koordinaturi nazzjonali sabiex ikun 
hemm koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
kif ukoll skambju tal-informazzjoni, inkluż 
permezz ta’ impenji li jkunu saru u l-
implimentazzjoni tagħhom fl-Istati 
Membri.

Il-Kummissjoni għandha ssejjaħ laqgħat 
tal-koordinaturi nazzjonali sabiex ikun 
hemm koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
kif ukoll skambju tal-informazzjoni u 
għarfien, inkluż permezz ta’ impenji li 
jkunu saru u l-implimentazzjoni tagħhom 
fl-Istati Membri.
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