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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-istimi demografiċi dwar perċentwali ta’ dipendenza f'età kbira jindikaw 
żieda fil-polarizzazzjoni bejn ir-reġjuni, peress li sal-2020 se jkun hemm 40 reġjun fejn 
il-perċentwali ta’ dipendenza se tkun tal-inqas 25% ’il fuq mill-medja tal-UE, u dan 
joħloq sfidi serji, apparti minn dawk għas-sistemit tal-pensjonijiet u tal-kura tas-saħħa, 
rigward il-kura tal-anzjani, l-adegwatezza u t-taħriġ tal-ħaddiema, u bosta temi ta' 
tħassib ieħor ta’ natura soċjali;

2. Jinnota li s-soċjetà Ewropea li qed tixjieħ tkopri inugwaljanzi reġjonali sinifikanti; 
jirrimarka li, minħabba li d-dejta nazzjonali dwar it-tibdiliet demografiċi taħbi realtajiet 
lokali differenti, ġieli l-identifikazzjoni ta' ħtiġijiet għal trasferimenti infrastrutturali u 
finanzjarji mill-gvern ċentrali tkun diffiċli; jistieden lill-Kummissjoni tikkontribwixxi 
għat-titjib tal-kwalità u tal-affidabilità tad-dejta statistika dwar ix-xejriet demografiċi;

3. Jinnota li l-ħajja li qed titwal, il-livelli ta’ fertilità li qed jitbaxxew u l-migrazzjoni 
wasslu għal bidla territorjali sinifikanti madwar l-Ewropa, b’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri, bejn ir-reġjuni u bejn il-bliet, xi drabi wkoll fil-bliet infushom;

4. Iqis li l-ħajja li qed titwal hi fattur pożittiv u għandha titqies b’dan il-mod; għaldaqstant 
jitlob lill-UE tiżgura li l-pensjonanti, speċjalment dawl li huma fil-periklu tal-faqar, li 
ma jifilħux iħallsu għal post fejn joqogħdu jew inkella għall-kura tagħhom infushom, 
ma jaqgħux fil-miżerja;

5. Iqis li l-kriżi ekonomika u finanzjarja reċenti wasslet biex is-sitwazzjoni dwar ix-xejriet 
demografiċi fl-Ewropa tmur għall-agħar, u dan għamilha aktar diffiċli biex tinsab 
soluzzjoni għall-problema;

6. Jirrikonoxxi, għaldaqstant, li l-migrazzjoni toffri, partikolarment lir-reġjuni li qed 
jesperjenzaw emigrazzjoni netta, l-opportunità li jitwaqqaf l-impatt negattiv tal-bidla 
demografika, u għalhekk, jappella lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu l-integrazzjoni 
tal-migranti bħala miżura politika ta' importanza strateġika;

7. Jinnota li se jkun importanti li tiġi indirizzata l-bidla demografika biex jinkisbu l-miri 
tal-UE 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; f’dan il-qafas, it-tixjiħ 
għandu jitqies bħala opportunità u mhux bħala piż, b’fondi strutturali li jkunu jistgħu 
joffru possibilitajiet lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-bliet;

8. Jenfasizza li l-bidla demografika, partikolarment it-tixjiħ tal-popolazzjoni, għandha 
impatt ċar fuq il-provvista tal-infrastruttura soċjali, bħal pereżempju s-sistemi tal-
pensjoni, l-kura mill-infermiera u l-kura tas-saħħa, filwaqt li l-awtoritajiet reġjonali 
jkollhom jissodisfaw id-domanda li titbiddel ta’ gruppi differenti tal-popolazzjoni;

9. Iqis li għandu jkun hemm indikaturi li jikkomplementaw il-PDG bħala kriterji għall-
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allokazzjoni tal-fondi skont il-politika ta' koeżjoni tal-futur tal-UE, mill-perspettiva tat-
tibdil demografiku, l-aktar importanti l-proporzjon ta' dipendenza fix-xjuħija; 
madankollu jenfasizza l-importanza ta' indikaturi soċjali oħra f'dan ir-rigward, ukoll, u 
jinnota li ħafna indikaturi importanti huma elenkati fl-opinjoni tal-Kumitat EMPL dwar 
ir-rapport "Il-PDG u lil hinn: inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel” 
(2010/2088(INI) biex nirrispondu b'aktar effikaċja għall-isfidi quddiem l-Ewropa;

10. Iqis li l-bidla demografika għandha impatti serji f’kull reġjun u tirrikjedi strateġiji ta’ 
adattament differenti skont jekk ir-reġjun ikunx wieħed ta’ migrazzjoni jew inkella 
wieħed fejn il-popolazzjoni qed tonqos; iqis li l-kwalità tal-ħajja hija definita b'mod 
differenti f'reġjuni li qed jesperjenzaw tnaqqis tal-popolazzjoni, li fil-parti l-kbira 
tagħhom huma rurali, u f'dawk ir-reġjuni fejn il-popolazzjoni qed tiżdied, u għalhekk 
iqis li jeħtieġ li jkun hemm strateġiji differenti ta’ għajnuna;

11. Jenfasizza li l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għandu jitqies bħala riżorsa essenzjali biex 
jappoġġa l-opportunitajiet tat-taħriġ ħalli jiżdiedu l-impjiegi, l-orjentazzjoni mill-ġdid 
tal-karriera u l-inklużjoni soċjali tan-nisa, iż-żgħażagħ u l-anzjani; jitlob biex jintuża l-
potenzjal sħiħ tal-FSE f’dan ir-rigward;

12. Jinnota li r-reġjuni kollha, inklużi r-reġjuni ta' emigrazzjoni netta, għandhom potenzjal 
speċifiku f’diversi oqsma; jistieden lill-Istati Membri biex, fl-ambitu tal-miżuri 
tagħhom, jagħtu prijorità lill-istrateġiji li jippermettu li tali reġjuni jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal tal-iżvilupp tagħhom stess, billi l-esperjenza turi li dan jista’ jistimula lil atturi 
ekonomiċi u soċjali, sew lokali kif ukoll reġjonali, u b’hekk ir-reġjuni b’emigrazzjoni
netta jerġgħu jsiru aktar attraenti u x-xejriet tal-migrazzjoni jinqelbu; jinnota l-
importanza tal-FSE fil-politika dwar il-koeżjoni u jitlob li jkun hemm programmi 
integrati fil-livell reġjonali sabiex il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u 
l-FSE jaħdmu aħjar flimkien kif ukoll mal-politika agrikola u ambjentali komuni, biex 
b’hekk ikun possibbli li jiġu sodisfatti effikaċament il-ħtiġijiet taż-żoni rurali, u jqis li l-
politika ta’ koeżjoni kollha għandha tiffoka fuq il-ksib ta’ riżultati fl-oqsma tal-iżvilupp 
sostenibbli, l-eliminazzjoni tal-faqar, il-kompetittività, l-impjieg u objettivi oħra tal-
Istrateġija Ewropa 2020; jitlob li l-politika dwar il-koeżjoni tkun tiddependi fuq ir-
riżultati u li jiġu stabbiliti miri u indikaturi tar-riżultati li jkunu jistgħu jitkejlu biex 
jippermettu evalwazzjoni kontinwa; jitlob li ssir evalwazzjoni u jkun hemm skrutinju 
tar-riżultati miksuba permezz tal-allokazzjonijiet tal-FSE;

13. Fil-qafas tal-FSE, jappella għal titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u fil-kapaċità tal-
persuni kbar fl-età li jaħdmu u għal inċentivi biex ikomplu jaħdmu iktar fit-tul mil-lum, 
jitlob li jiġi organizzat taħriġ ulterjuri għall-ħaddiema, sabiex jinqdew il-ħtiġijiet tal-
ħajja tax-xogħol li qegħdin jinbidlu, u jħeġġeġ l-għoti ta’ appoġġ lil intraprendituri kbar 
fl-età;

14. Il-finanzjament tal-FSE għandu jintuża biex jappoġġa l-iżvilupp tas-servizzi tal-kura, 
inkluża l-kura għal żmien twil tal-anzjani bħala settur potenzjali ġdid tas-suq tas-
servizzi kif ukoll bħala mezz biex jinkisbu rati ogħla ta’ impjieg, partikolarment fost in-
nisa li jieħdu ħsieb persuni oħra.

15. Jipproponi li għandu jkun hemm użu akbar tal-opportunitajiet offruti mill-FSE sabiex il-
kapital soċjali lokali jsir disponibbli għas-servizzi lokali li jinsabu qrib in-nies, ħalli 
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jittieħdu inkunsiderazzjoni l-bżonnijiet partikolari tal-anzjani u jkun jista’ jkollhom 
ħajja indipendenti għall-itwal żmien possibbli; jirrimarka, barra minn hekk, li r-reġjuni 
li jkunu qed jesperjenzaw emigrazzjoni netta jeħtieġu jieħdu miżuri biex fil-parti l-kbira 
jżommu taħlita naturali tal-popolazzjoni, inkluż, b’mod partikolari, li jiżguraw li jkun 
hemm proviżjonijiet għall-kura tat-tfal, infrastruttura attraenti tal-edukazzjoni u aċċess 
universali għal servizzi oħra ta’ interess ġenerali;

16. Jitlob li jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għan-negozji, partikolarment l-SMEs, 
permezz tal-adozzjoni u l-adatamment ta’ prodotti u proċessi innovattivi;

17. Huwa tal-fehma li għandhom jiġu inkoraġġuti rabtiet interattivi bejn l-istituzzjonijiet ta’ 
riċerka u rappreżentanti mid-dinja tan-negozju;

18. Huwa tal-fehma li r-reġjuni periferiċi m’għandhomx ikunu jeżistu fl-Ewropa f’dak li 
jirrigwardja l-affarijiet soċjali u l-ekonomija, u li għal dan il-għan għandhom jiġu 
applikati diversi politiki u miżuri, bħal politika fiskali li tħeġġeġ liż-żgħażagħ biex 
jibqgħu jew imorru joqogħdu fil-periferiji u li tkun tippermetti livell ta’ għajxien għall-
persuni li jgħixu hemmhekk; Jinnota li f’reġjuni b’emigrazzjoni netta, kunċetti 
innovattivi u deċentralizzati tal-infrastruttura soċjali, flimkien ma’ livell għoli ta’ 
ċittadinanza attiva, itejbu l-kwalità tal-ħajja u huma fatturi li jsaħħu l-istabilità 
ekonomika, anke fost iż-żgħażagħ; Iqis li l-ekonomiji u l-istrutturi reġjonali għandhom 
jiġġeddu minn qabel biex jitħejjew ħalli jlaħħqu mal-impatt tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, u 
li dawk ir-reġjuni fejn dan it-tixjiħ se jkun l-aktar rapidu jistgħu jintużaw bħala siti 
għall-ittestjar, biex fihom jiġu ppruvati u ffinanzjati soluzzjonijiet innovattivi għal 
problemi reġjonali kkawżati mill-bidla demografika rapida, fil-qies li innovazzjonijiet 
ġodda soċjali u tas-servizzi huma meħtieġa f’bosta oqsma, pereżempju:

– bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali, inkluż l-appoġġ finanzjarju u l-
appoġġ ta' infrastruttura adegwata, kif ukoll ir-rikonoxximent tax-xogħol tal-kura;

– appoġġ fir-rigward tal-impjiegi tal-persuni kbar fl-età permezz ta’ aktar flessibilità 
fir-relazzjonijiet tax-xogħol,

– tmiem il-marġinalizzazzjoni tar-reġjuni u tar-reġjuni li qegħdin jiżviluppaw li 
għadhom lura,

– żgurar ta’ provvista adegwata, universali u ta’ kwalità għolja ta' servizzi bażiċi ta’ 
interess ġenerali, inklużi servizzi tal-kura tal-anzjani, billi l-aċċess universali 
għas-servizzi soċjali huwa dritt fundamentali u l-prinċipju tas-solidarjetà għandu 
jinżamm ukoll meta jkunu qed jiġu ffaċċjati żbilanċi demografiċi;

– żieda fil-produttività fil-qasam tal-kura tas-saħħa u tal-kura tal-anzjani permezz 
tal-użu tal-ICT,

– żgurar li l-popolazzjoni li qed tixjieħ tibqa’ b’saħħitha, attiva, kapaċi tgħix f’darha 
u mobilizzazzjoni tal-potenzjal tal-ħaddiema, l-intraprendituri u l-voluntiera aktar 
avvanzati fl-età, billi jinġiebu 'l quddiem l-impjegabilità, it-taħriġ u l-edukazzjoni 
tagħhom, salvagwardja tal-parteċipazzjoni ekonomika u tal-iżvilupp tal-
kompetenzi (eż. permezz tat-taħriġ) ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ permezz ta’ 



PE454.444v03-00 6/8 AD\865071MT.doc

MT

riforma bir-reqqa tal-ġestjoni tal-karriera għal ħaddiema avvanzati fl-età, li 
għandhom 50 sena jew aktar, li bħalissa regolarment qed jiġu ppenalizzati peress 
li qed jaffaċċjaw diskriminazzjoni fil-proċeduri tar-reklutaġġ, qed ikollhom aċċess 
inadegwat għat-taħriġ, inkluż fir-rigward tal-kompetenzi u t-tekonoloġiji ġodda, u 
għandhom nuqqas ta’ rikonoxximent tal-esperjenza li kisbu;

– l-Istati Membri għandhom jieħdu passi prattiċi biex jiżguraw it-tixjiħ b’saħħtu 
billi: jiżguraw aċċess indaqs liċ-ċittadini kollha għall-kura tas-saħħa bażika, itejbu 
l-kwalità u s-sikurezza tat-trattamenti mediċi;

– rispons għall-fażijiet ta' tħassir tal-kundizzjoni tax-xjuħ, filwaqt li jingħataw l-
edukazzjoni, il-ħiliet u t-taħriġ relevanti biex jiżguraw l-inklużjoni soċjali tal-
persuni mdaħħlin fiż-żmien u li gruppi vulnerabbli bħalma huma l-migranti, il-
persuni b'diżabilità u x-xjuħ ikunu jistgħu jieħdu sehem f'azzjonijiet ta' taħriġ biex
jittejbilhom l-aċċess għall-ICTs;

– inkoraġġiment tal-immigrazzjoni sabiex jinqdew il-bżonnijiet tas-suq tal-impjieg 
reġjonali, billi l-immigranti b'ħiliet tajba ħafna jistgħu jkunu importanti għal ċerti 
setturi tal-ekonomija reġjonali;

19. Jilqa’ f’dan il-kuntest il-proposta tal-Kummissjoni għal Sħubija dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu, li tista’ tipprovdi l-koordinazzjoni għall-iżvilupp tal-innovazzjonjiet 
imsemmija hawn fuq; jitlob li l-baġit ta’ koeżjoni jsir iktar flessibbli milli huwa llum, 
biex ikun iktar possibbli li jiġu applikati ideat u approċċi ġodda u biex jiġu inkoraġġiti t-
teħid tar-riskji u l-esperimentazzjoni;

20. Josserva li fil-perjodu ta’ programmar attwali, il-politika reġjonali u strutturali hija 
bbażata fuq programmi ċċentrati fuq il-fondi, u jqis li matul il-perjodu ta’ programmar li 
jmiss il-mizuri tal-Fond Strutturali għandhom ikunu kkombinati f’dokument ta’ 
programm wieħed fil-livell reġjonali xieraq;

21. Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li jkun hemm nefqa pubblika fir-rigward tat-tfulija 
bikrija u tal-familji numerużi, partikolarment għall-provvista ta’ servizzi tal-għajnuna 
għall-kura tat-tfal u għall-protezzjoni tal-ommijiet waħedhom u ta’ familji b’ġenitur 
wieħed, l-aktar dawk li jinsabu f’riskju tal-esklużjoni soċjali, tal-iżolament u tal-faqar; 
jenfasizza li dawn il-benefiċċji huma ta’ interess ġenerali u jikkontribwixxu għall-
ħolqien tal-impjieg u għall-iżvilupp ekonomiku kemm lokali kif ukoll reġjonali; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tenfasizza l-eżempji tal-aqwa prattiċi fir-reġjuni ta’ ċerti 
Stati Membri;

22. Jirrakkomanda għalhekk, li jingħaqdu flimkien l-investimenti pubbliċi u privati fis-
settur tal-kura tat-tfal u fis-sistema edukattiva ta’ qabel l-iskola.

23. Jenfasizza li huwa importanti li jiġi żgurat aċċess adegwat għas-servizzi li huma 
responsabbli għat-tfal, l-anzjani u n-nies b’diżabilità u nies dipendenti oħra, sabiex ikun 
hemm parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tal-irġiel u tan-nisa fis-suq tax-xogħol, u dan se 
jkollu impatt fuq il-livell tal-kura informali disponibbli;

24. Jenfasizza l-importanza ta’ intervent attiv min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi, 
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partikolarment permezz tal-preżenza tas-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali (SSIĠ), 
kemm għall-familji u ż-żgħażagħ kif ukoll għall-akkoljenza u t-teħid tar-responsabilità 
tal-kura tal-anzjani u l-persuni dipendenti kollha;

25. Jenfasizza li fir-reġjuni li qed jesperjenzaw tnaqqis, ix-xogħol volontarju u n-netwerks 
soċjali jikkontribwixxu, fil-parti l-kbira, biex jiġu sodisfati l-bżonnijiet tal-popolazzjoni 
lokali iżda mhux biex jissostitwixxu l-irwol essenzjali tal-awtoritajiet pubbliċi fir-
rigward tal-forniment ta’ servizzi tal-interess ġenerali fir-reġjuni; iqis li dan l-
involviment ċiviku għandu jkun rikonoixxut u li dawn l-atturi għandhom jiġu 
inkoraġġiti bħala msieħba tal-politika reġjonali; jenfasizza li dan iwassal għall-bidu tal-
proċess tat-titjib tal-għarfien li jippermetti lil reġjun jegħleb l-isfidi tal-bidla 
demografika

26. Jistieden lill-Istati Membri jirriformaw is-sistemi tat-taxxa tagħhom sabiex jiżguraw li 
n-nies li telqu mill-impjieg tagħhom ħalli jieħdu ħsieb t-tfal jew l-anzjani ma jkunux 
żvantaġġjati f’termini ta’ pensjoni tax-xjuħija u ta’ proviżjoni tas-sigurtà soċjali;

27. Jitlob li fil-ġejjieni jkun hemm regoli tal-FSE li jkunu aktar sempliċi biex wieħed 
jużahom u għalhekk jippermettu li organizzazzjonijiet żgħar jibbenefikaw aħjar mill-
fondi u jiżviluppaw u jimmaniġġjaw proġetti soċjali innovattivi; jitlob lill-Kummissjoni 
biex, fl-FSE tal-futur, iżżid il-finanzjament għall-proġetti pilota transnazzjonali f’livell 
tal-UE għall-kwistjonijiet soċjali u tal-impjieg sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
reġjonali, transkonfinali u makroreġjonali sabiex jingħelbu l-iktar sfidi komuni dovuti 
għall-bidla demografika.

28. Jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jistabbilixxu siti tal-internet ta użu 
faċli biex il-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaċċertaw ruħhom fejn qed imorru 
realment il-fondi ta’ koeżjoni tal-UE u x’qed jinkiseb permezz tagħhom.

29. Jitlob sabiex jkun hemm aktar għarfien dwar il-kontribuzzjoni potenzali tal-gruppi tal-
popolazzjoni vulnerabbli, għat-tisħieħ tar-reġjuni, bħala sors tal-keożjoni soċjali;

30. Jitlob li jkun hemm koperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-uffiċċji tal-
istatistika nazzjonali, li jipprovdu informazzjoni dwar diversi aspetti inklużi in-numri 
tal-popolazzjoni u tal-migrazzjoni, sabiex tiġi ssorveljata d-dejta u jiġu analizzati x-
xejriet demografiċi, u b'hekk jingħata kontribut għall-allokazzjoni aktar effiċjenti tal-
fondi madwar l-Ewropa, skont l-assi u l-bżonnijiet speċifiċi.
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