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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 mill-inqas 25% ‘il fuq mill-medja tal-UE, u dan joħloq 
sfidi serji fir-rigward tal-kura tal-anzjani, tal-adegwatezza u t-taħriġ tal-ħaddiema, u bosta 
tħassib ieħor ta’ natura soċjali;

2. Iqis li l-indikaturi tal-bidla demografika, speċjalment fir-rigward tal-perċentwali tad-
dipendenza f'età kbira, għandhom jissupplimentaw il-PĠD – li bħalissa huwa l-aħjar mezz 
ta' kejl disponibbli – bħala kriterju għall-allokazzjoni ta’ fondi taħt il-politika futura tal-
UE dwar il-koeżjoni, sabiex dawn l-isfidi jingħelbu b’mod iktar effettiv; 

3. Jinnota l-importanza tal-ESF fil-politika dwar il-koeżjoni u jitlob li jkun hemm programmi 
integrati fil-livell reġjonali sabiex l-ERDF u l-ESF jaħdmu aħjar flimkien kif ukoll mal-
PAK, b’enfasi fuq il-kisba ta’ riżultati fl-oqsma tal-kompetittività, tal-impjieg u ta’ 
objettivi oħra tal-Istrateġija Ewropa 2020;  jitlob biex il-politika dwar il-koeżjoni tkun 
tiddependi fuq ir-riżultati u biex jiġu stabbiliti objettivi u indikaturi tar-riżultati li jkunu 
jistgħu jitkejlu biex tkun tista’ titkompla l-evalwazzjoni li qed issir bħalissa;

4. Iqis li dawk ir-reġjuni fejn l-iktar li se tixjieħ il-popolazzjoni jistgħu jintużaw bħala siti 
għall-ittestjar, biex jiġu ppruvati u ffinanzjati fihom soluzzjonijiet innovattivi għal 
problemi reġjonali kkawżati mill-bidla demografika mgħaġġla, filwaqt li jitqies li l-
innovazzjoni hija meħtieġa f’bosta oqsma, pereżempju: 

– appoġġ lill-familji bl-għan li jieqaf it-tnaqqis fir-rata tat-twelid,

– żgurar ta’ ħaddiema adegwati fil-qasam tal-kura tal-anzjani,

– 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 jixjieħ tibqa’ b’saħħitha, attiva u kapaċi tgħix f’darha,

– rispons għall-fażijiet ta’ deterjorament fil-kundizzjoni tal-anzjani;

5. Jitlob li l-politika dwar il-koeżjoni tkun iktar sempliċi biex wieħed jużaha u trasparenti, 
biex ikun iktar faċli li tiġi żviluppata l-innovazzjoni u li tiżdied il-kooperazzjoni reġjonali, 
transkonfinali u makroreġjonali sabiex jingħelbu l-iktar sfidi komuni dovuti għall-bidla 
demografika.


