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SUĠĠERIMENTI

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:

1. Jirrimarka r-rati differenti ħafna tat-tixjiħ fl-Istati Membri tal-UE u d-differenzi sinifikanti 
nazzjonali, politiċi u kulturali fil-perċezzjonijiet tal-isfida demografika u, speċjalment, fil-
modi ta' kif tindirizzaha;

2. Jieħu nota tal-Pjan tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu, speċjalment l-iffukar tiegħu fuq il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
pubbliċi u privati, l-iskambju u t-trasferiment ta' ideat tajbin u l-aħjar prattiki (pereżempju 
l-pjattaforma "Marketplace" fuq l-internet), u l-ottimizzazzjoni ta' strumenti eżistenti ta'
finanzjament; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu jistgħu jibqgħu 
jaħdmu f'età aktar avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm billi tittejjeb il-flessibbiltà 
tas-suq tax-xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi dawk 
temporanji; 

4. jinsab konvint li riformi komprensivi huma neċessarji għall-prevenzjoni ta' nuqqasijiet fis-
swieq tax-xogħol, li jirriżultaw f'ekonomija akar għajjiena u f'thedidda għal-livell ta' 
prosperità fl-Ewropa; 

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn tingħata 
prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u aktar produttiva;

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex dawn isiru 
aktar sostenibbi; għandha tiġi stabbilita aktar koerenza bejn l-eta' ta' rtitrar effettiva, l-eta' 
ta' rtirar uffiċjali u l-għomor; 

7. Jemmen li l-ġlieda kontra l-iżolament tal-informazzjoni fir-rigward tal-ġenerazzjoni aktar 
avvanzata fl-età hija kruċjali. l-aċċess għal teknoloġiji ġodda u l-użu tagħhom huma 
essenzjali għal tixjiħ attiv u b'saħħtu u għall-inklużjoni soċjali tal-anzjani.


