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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-istrumenti statistiċi eżistenti li jkopru xi dimensjonijiet tal-progress 
soċjali, il-benessri u l-iżvilupp sostenibbli fl-Ewropa bħall-UE-SILC, l-Istħarriġ tal-Forza 
tax-Xogħol (LFS), l-Ewrobarometri, l-Istħarriġ tal-Valuri Ewropew u l-Istħarriġ Soċjali 
Ewropew (ESS),

– wara li kkunsidra l-Istħarriġ dwar il-Kwalità tal-Ħajja fl-Ewropa (EQLS), ikkoordinat 
mill-Eurofound, li jipprovdi stampa komprensiva tal-kwalità tal-ħajja u l-kundizzjonijiet 
tal-għejxien fil-Pajjiżi Ewropej (li jkopri l-Istati Membri kollha tal-UE u l-pajjiżi 
kandidati) b’aktar minn 120 indikatur li jipprovdu dejta komparattiva tal-pajjiżi1,

– wara li kkunsidra r-Rapport Stiglitz (Rapport mill-Kummissjoni dwar il-Kejl tal-
Prestazzjoni Ekonomika u l-Progress Soċjali2) li jipprovdi stampa ġenerali tas-seba’ 
dimensjonijiet li għandhom jitqiesu fl-iżvilupp ta’ indikaturi ġodda,

A. billi l-PDG, filwaqt li huwa indikatur importanti tat-tkabbir ekonomiku, huwa inadegwat 
bħala strument għall-gwida tal-politika biex niffaċċaw l-isfidi tas-seklu 21, u jeħtieġ 
indiċijiet addizzjonali inklużi dawk li jkejlu l-koeżjoni ekonomika u soċjali u indikaturi 
ambjentali,

B. billi l-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali turi li strateġija ekonomika bbażata 
esklussivament fuq il-PDG ma tippermettix l-iżvilupp ta' mudell sostenibbli, u 
għaldaqstant tagħmilha ħaġa neċessarja ħafna li jkun hemm aċċess għal informazzjoni 
rilevanti u komprensiva dwar kif ikun qed jiżviluppa l-introjtu reali tal-familji u l-
individwi,

C. billi, ladarba l-faqar u l-esklużjoni soċjali huma offiżi kontra d-dinjità tal-bniedem, fl-
istadju preżenti ta' żvilupp soċjali fl-Unjoni Ewropea il-progress primarjament ifisser l-
iffaċilitar tal-parteċipazzjoni politika, soċjali u demokratika għal kulħadd, min-naħa tal-
individwi u tal-kollettività, bil-qerda tal-firdiet soċjali u l-faqar,

D. billi l-prosperità ekonomika mhix dejjem hija relatata mal-iżvilupp soċjali, u billi 
għaldaqstant it-tfassil koerenti tal-politika jeħtieġ qafas tad-dejta li jinkludi indikaturi 
aktar iklużivi li jinkorporaw rebħ u telf soċjali u ambjentali flimkien ma' indiċijiet għall-
kejl tal-iżvilupp sostenibbli u l-kwalità tal-ħajja,

1. Jinnota li ladarba d-distribuzzjoni vertikali tal-ġid ġieli ma sseħħx, hemm diverġenza 

                                               
1 L-EQLS ikopri l-oqsma èntrali li ġejjin marbutin mal-kunètt tal-kwalità tal-ħajja: riżorsi ekonomiċi, 
privazzjoni; saħħa u aċċess għall-kura tas-saħħa; impjiegi u kwalità tax-xogħol; bilanċ bejn xogħol u ħajja; 
relazzjonijiet familjari u appoġġ; inklużjoni/esklużjoni soċjali (ħajja komunitarja u parteċipazzjoni soċjali); 
edukazzjoni u taħriġ; kwalità tal-akkomodazzjoni u ambjent lokali; kapital soċjali u kwalità tas-soċjetà; kwalità 
tas-servizzi pubbliċi; benessri soġġettiv (inklużi kuntentezza, sodisfazzjon fil-ħajja, ottimiżmu dwar il-ġejjieni).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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dejjem akbar bejn dak li tgħid l-istatistika ekonomika dwar il-prestazzjoni ekonomika u l-
mod kif in-nies jipperċepixxu l-kundizzjonijiet tal-għejxien tagħhom, u wkoll li dan 
iwassal biex titnaqqar il-fiduċja fil-gvernijiet u fil-proċess demokratiku; jinnota li l-
benessri soġġettiv fl-Ewropa huwa influwenzat mhux biss mill-introjtu, imma wkoll mill-
perċezzjoni tal-kwalità tas-soċjetà1 u għalhekk jirrikjedi indiċijiet li jirriflettu 
akkkuratament il-kwalita tal-ħajja taċ-ċittadini;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li s-soċjetà, inklużi s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi, ikunu involuti fl-għażla tal-indikaturi u, permezz tal-użu kkombinat ta' 
indikaturi alternattivi dwar il-kundizzjoni u s-sostenibbiltà tal-ambjent naturali, il-livell 
tal-inklużjoni soċjali, il-benessri soċjali, l-integrazzjoni u l-ekwità soċjali, biex jinbena l-
kunsens li huwa meħtieġ għall-iżvilupp ta' viżjoni komuni tal-miri tas-soċjetà;

3. Huwa mħasseb dwar il-fatt li hemm dewmien sostanzjali fil-ġbir u l-forniment ta’ dejta 
dwar il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi reċenti tal-finanzi, l-ekonomija u l-impjiegi; jitlob, 
għalhekk, li jinħarġu f'waqthom mezzi ta' kejl sew kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi u, 
fejn dan ikun f'loku, li jkunu bbażati fuq tipi differenti ta' famiji u individwi bil-għan li 
jittejjeb it-tfassil tal-politiki ħalli jinkiseb l-aħjar bilanċ possibbli bejn il-konsolidazzjoni 
finanzjarja, l-iżvilupp u l-koeżjoni soċjali;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li l-indikaturi jkunu bbażati fuq informazzjoni statistika li tkun 
rilevanti, f'waqtha, preċiża, aċċessibbli, komparabbli u koerenti fl-Istati Membri kollha;

5. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex, bi prijorità u urġenza, tintroduċi indikaturi għal 
kwistjonijiet soċjali u ambjentali minbarra l-PDG, peress li l-PDG jirrigwarda biss aspetti 
ekonomiċi tal-iżvilupp, bil-ħsieb li tistabbilixxi stampa aktar komprensiva tal-benessri u l-
koeżjoni;

6. Jitlob li jkun hemm sħubija ġdida bejn l-partijiet kollha kkonċernati (Eurostat, l-Uffiċċji 
Nazzjonali tal-Istatistika, l-organizzazzjonijiet ta' riċerka, il-gvernijiet nazzjonali, l-
aġenziji tal-UE eċċ.) sabiex jiżviluppaw indikaturi ta' benessri u żvilupp sostenibbli li 
jipprovdu lil dawk li jfasslu l-politika b’sett addizzjonali ta' għodod tal-kejl għall-
fenomeni multidimensjonali tal-benessri u l-kwalità tal-ħajja;

7. Iqis li l-Kummissjoni għandha żżid indikaturi alternattivi mal-istrumenti konvenzjonali 
għall-valutazzjoni tal-progress lejn l-ilħiq tal-għanijiet ifformulati fl-Istrateġija UE 2020;

8. Iqis li l-objettiv ta' innovazzjoni ma jistax jinkiseb sakemm ma jkunx akkumpanjat mit-
twaqqif ta' indikaturi li permezz tagħhom ikun jista' jiġi ddefinit u vvalutat ambjent li 
jwassal għall-innovazzjoni;

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa li titkejjel il-kwalità tal-ħajja fis-soċjetajiet, b'attenzjoni partikolari 
għall-gruppi fir-riskju tal-esklużjoni, u jinnota li dan il-kejl se jirrikjedi studji soċjali 

                                               
1 Skont is-sejbiet tal-Eurofound, bejn l-aħħar kwart tal-2007 u Settembru 2009, il-livell medju tas-sodisfazzjon 
bil-ħajja ġenerali fl-UE naqas bi kważi 4%. Ix-xejra tal-bidla fis-sodisfazzjon dwar il-ħajja tirrifletti tibdil fil-
PDG f’pajjiżi bħall-Istati Baltiċi, iżda ma tikkorrispondix mat-tnaqqis relattivament żgħir fil-PDG ta' pajjiżi bħal 
Malta jew Franza. (Sors: Trends in quality of life in the EU: 2003-2009, Eurofound, 2010)
Fi ħdan il-pajjiżi, id-differenzi fid-dħul kif ukoll il-perċezzjoni tal-korruzzjoni jħallu impatt konsiderevoli fuq il-
fiduċja fl-istituzzjonijiet politiċi. (Sors: Eurofound 2nd European Quality of Life Survey).
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sistematiċi, valutazzjonijiet tal-impatt u mezzi ta' kejl minn kategoriji bħal: is-saħħa u t-tul 
tal-ħajja, il-faqar, l-edukazzjoni, l-imjiegi, it-trasport, il-familji, il-kriminalità, id-djar, ir-
rikreazzjoni, il-parteċipazzjoni politika u kulturali, il-livelli tal-fiduċja pubblika, il-livell 
ta' konnessjoni, il-benessri materjali, soċjetali u mentali, l-ambjent, il-ħarsien soċjali u l-
kapital soċjali;

10. Jissuġġerixxi li jinbena fuq l-indikaturi EQLS, li jkopru l-oqsma ċentrali tal-kwalità tal-
ħajja, bl-iżvilupp ulterjuri ta' mezzi ta’ kejl sew kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi;

11. Jinnota li, fost il-kejl tal-iżvilupp ekonomiku u l-produttività, hemm indikaturi oħra li 
jinfluwenzaw u jispjegaw il-benessri ta’ pajjżi u li s'issa għadhom ma tkejlux (ma ġewx 
kwantifikati);

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jitkejjel "l-għajxien bid-dħul" u sa liema grad in-nies qed jgħixu 
b'mod xieraq f'termini ta' assi finanzjarji u materjali, inklużi d-dħul minimu u sa liema 
punt dan iħares lil dawk li jirċevuh mill-faqar, kif ukoll l-adegwatezza tas-sistemi tas-
sigurtà soċjali; barra minn hekk, jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm indikaturi f'kategoriji 
differenti bħad-djun, il-kwalità u l-aċċessibbilta tad-djar, il-prezzijiet tal-provvista tal-
enerġija u l-aċċess għas-servizzi pubbliċi, it-taħriġ, il-kultura, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, il-kura tat-tfal u dik tas-saħħa;

13. Jirrimarka li l-indikaturi rilevanti jeżistu u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex jagħtu kont tal-kejl u r-riżultati fuq il-bażi ta' dawn l-indikaturi flimkien mad-dejta 
tal-PDG għall-introduzzjoni, l-ippjanar u l-valutazzjoni tal-politiki soċjali;

14. Jinnota li l-koeżjoni soċjali u dik ekonomika huma objettivi globali għall-UE u li dawn l-
objettivi jirrikjedu indiċijiet li jirriflettu d-distribuzzjoni, orizzontali u vertikali, tal-
prosperità fis-soċjetà, fost diversi kategoriji soċjali u f'diversi reġjuni, u li dawn l-indiċijiet 
jiffaċilitaw l-analiżi tal-ekwità tad-distribuzzjoni u l-monitoraġġ tal-inklużjoni u l-
parteċipazzjoni soċjali fl-UE;

15. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm indikaturi sew tax-xogħol bi ħlas kif ukoll dak bla ħlas, 
domestiku jew volontarju, kif ukoll li r-rata tal-qgħad tintuża bħala indikatur;

16. Isejjaħ għall-adozzjoni u l-promozzjoni tal-Manwal tal-ILO dwar il-Kejl tax-Xogħol 
Volontarju mill-Istati Membri kollha, biex toħroġ stampa tal-azzjoni tas-soċjetà ċivili bl-
użu ta’ indikaturi li jistgħu jitkejlu u tħeġġiġ aktar qawwi ta' tali azzjoni.

17. Jinnota d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2010 li jħalli f'idejn l-Istati Membri biex 
jistabbilixxu l-miri nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis tan-numru ta' nies fir-riskju tal-faqar 
u l-esklużjoni soċjali fuq il-bażi ta' wieħed jew iktar mit-tliet indikaturi maqbula mill-
Kunsill; iqis li l-Istati Membri li qed jużaw biss l-indikatur ta’ “familja fejn ħadd 
m'għandu impjieg” jistgħu sistematikament jittraskuraw problemi bħall-faqar minkejja l-
impjieg, faqar tal-enerġija, faqar tat-tfal u esklużjoni soċjali.



PEv02-00 6/6 AD\838376MT.doc

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 9.11.2010

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

26
5
15

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Alejandro Cercas, 
Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije 
Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, 
Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale 
Gruny, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Martin 
Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope 
Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, 
Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Tamás 
Deutsch, Julie Girling, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Antigoni 
Papadopoulou, Evelyn Regner


