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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-isfida demografika u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet
(2010/2027(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Marzu 1997 dwar ir-rapport tal-
Kummissjoni u l-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni demografika fl-Unjoni 
Ewropea (1995)1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Marzu 1998 dwar ir-rapport 
demografiku tal-Kummissjoni tal-19972,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Towards a Europe for all ages – promoting 
prosperity and intergenerational solidarity’3,  

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni ‘Quddiem it-tibdiliet demografiċi,  
solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet’ (COM(2005)0094),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Marzu 2006 dwar l-isfidi demografiċi 
u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet4,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar Mudell Soċjali 
Ewropew għall-Futur5,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-21 ta’ Frar 2008 dwar il-ġejjieni 
demografiku tal-Ewropa6,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Il-ġejjieni demografiku ta’ l-
Ewropa, il-bidla ta’ sfida f’opportunità” (COM(2006)0571),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Il-promozzjoni tas-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet” (COM(2007)0244),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta’ 
Marzu 2007 “Il-familja u l-bidla demografika”7, u l-proposta ewlenija tagħha, li l-Istati 
Membri għandhom jiffirmaw patt Ewropew għall-familja,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni “Europe’s 
demographic future:  facts and figures’ (SEC(2007)0638),

                                               
1 ĠU C 115, 14.4.1997, p. 238.
2 ĠU C 104, 6.4.1997, p. 222.
3 ĠU C 232, 17.8.2001, p. 381.
4 ĠU C 292E, 1.12.2006, p. 131.
5 ĠU C 305E, 14.12.2006, p. 141.
6 Testi adottati ta’ dik id-data, P6_TA(2008)0066.
7 ĠU C 161, 13.7.2007, p. 66.
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– wara li kkunsidra r-rapport konġunt ippreparat mill-Kummissjoni u l-Kumitat għall-
Politika Ekonomika (Grupp ta’ Ħidma dwar it-Tixjiħ) dwar “Ir-Rapport dwar it-Tixjiħ 
2009):  projezzjonijiet ekonomiċi u baġitarji għas-27 Stat Membru tal-UE” (2008-2060), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għad-
Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2010),

A. billi soċjetà umana denja hija bbażata fuq il-priċipju tal-ġustizzja bejn il-
ġenerazzjonijiet,

B. billi l-ekonomija u s-soċjetà jeħtieġu l-esperjenza tal-ħajja, l-impenn u l-firxa wiesgħa 
tal-ideat tal-ġenerazzjonijiet kollha biex jilħqu l-għanijiet tagħhom, 

C. billi huwa konvint li t-tibdil demografiku jista’ jiġi mmaniġġjat jekk ikun ippjanat 
b’mod adegwat u jekk jittieħed bis-serjetà,

D. billi l-istrumenti ewlenin tal-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet huma f’idejn l-Istati 
Membri (is-sistemi tal-pensjonijiet, il-provvista tas-servizz tas-saħħa), iżda l-UE tista’ 
twettaq inizjattivi importanti ta’ monitoraġġ, ta’ skambju tal-aħjar prattika u ta’ 
programmi ta’ azzjoni,

Prinċipji bażiċi u għanijiet

1. Jiddefinixxi l-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet bħala tqassim ugwali ta’ ġid u piżijiet 
bejn il-ġenerazzjonijiet;

2. Huwa tal-fehma li kooperazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet li tiffunzjona hija bbażata fuq 
il-valuri fundamentali tal-libertà, is-solidarjetà u l-ġustizzja u għandha tkun 
ikkaratterizzata minn rispett reċiproku, responsabilità u dispożizzjoni tajba favur id-
dedikazzjoni; 

3. Jinnota li l-bniedem fortunatament dejjem qed jgħix aktar fit-tul u għalhekk jibqa’ iżjed 
attiv u jieħu sehem fil-ħajja soċjali b’mod aktar determinat u impenjat; mill-banda l-
oħra, ir-rati tat-twelid fl-Istati Membri għal għexieren ta’snin jibqgħu f’livell baxx u dan 
jista’ jwassal għal piżijiet kbar għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin u għal konflitti fid-
distribuzzjoni tal-ġid;

4. Huwa tal-fehma li l-għan ta’ politika ġusta tal-ġenerazzjoniet għandu jkun li jinħolqu 
prinċipji bażiċi u strumenti biex jitmexxa djalogu miftuħ u leali bejn il-ġenerazzjonijiet 
li jwassal għal sitwazzjonijiet ta’ benefiċċju għal kulħadd;

5. Huwa tal-opinjoni li għandu jkun ċar li l-anzjani m’humiex piż iżda ta’ gwadan għall-
ekonomija u s-soċjetà minħabba l-esperjenza tagħhom, il-kisbiet tagħhom fil-ħajja u l-
għerf tagħhom. 



PR\815397MT.doc 5/12 PE441.184v01-00

MT

Inizjattiva trasparenza

6. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jintroduċu baġits għall-ġenerazzjonijiet bħala 
strumenti ta’ informazzjoni u żvilupp ulterjuri tal-Indikaturi tal-Iżvilupp Sostenibbli 
(SDIs) tal-EUROSTAT fl-Istati Membri kollha u fil-livell tal-UE, biex tingħata stampa 
tajba u affidabbli tal-kurrenti tal-ispejjeż, il-prestazzjonijiet u l-piżijiet ta’ kull 
ġenerazzjoni u biex dawn ikunu jistgħu jiġu pronostikati;

7. Jiffavorixxi valutazzjoni tal-impatt (eżami tal-ġenerazzjonijiet), li b’mod obbligatorju 
tagħti stampa ċara fil-livell Ewropew u nazzjonali tal-effetti tal-liġijiet fuq il-ġustizzja 
bejn il-ġenerazzjonijiet, u tagħmel possibbli evalwazzjoni tal-ispejjeż fil-konfront tal-
profitt miksub fuq medda ta’ żmien;

Politika tal-edukazzjoni u x-xogħol

8. Huwa konvint li aċċess miftuħ u ġust għall-possibilitajiet ta’ edukazzjoni u għas-suq 
tax-xogħol huwa fiċ-ċentru ta’ politika tal-ġenerazzjonijiet ġusta, u li dan jikkostitwixxi 
l-bażi għall-prosperità u l-awtonomija;

9. Jirrikonoxxi li x-xogħol m’huwiex biss għal skop ta’ gwadan u li l-anzjani 
jikkontribwixxu b’miżura għolja biex isawru soċjetà umana permezz ta’ ħidma fil-
familji u fis-soċjetà, u jħeġġeġ lill-gvernijiet biex jissimplifkaw il-ħidma volontarja u l-
assistenza fil-familji kif ukoll jiċċaraw il-kwistjonijiet ta’ responsabilità;

10. Jinnota li interventi unilaterali biex gruppi ta’ persunal ikunu rinġovaniti ma jwasslux 
għal iżjed innovazzjonijiet, iżda jfissru telf ta’ esperjenza, għerf u ħiliet;

11. Jiddispjaċih li l-perkorsi tal-karriera, minħabba x-xogħol part-time, iż-żieda tal-kuntratti 
tax-xogħol qosra, in-nuqqas ta’ xogħol u l-qgħad, dejjem qed isiru aktar prekarji u 
inċerti;  

12. Huwa konvint li l-Flexicurity jista’ jagħmel il-passaġġ bejn is-sezzjonijiet differenti tal-
ħajja tax-xogħol aktar ħfief, sakemm ikun ibbażat fuq is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet u jqis il-preokkupazzjonijiet u l-bżonnijiet tal-gruppi kollha tal-etajiet 
varji.

13. Jenfasizza li t-tagħlim tul il-ħajja għandu jkun fiċ-ċentru ta’ kull miżura dwar l-
edukazzjoni u jirrappreżenta għan li għandu jintlaħaq mill-ġenerazzjonijiet kollha;

14. Jenfasizza li t-tibdil demografiku ma għandux jintuża bħala ġustifikazzjoni biex 
jiżżarmaw id-drittijiet u servizzi soċjali; 

Inizjattiva Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ 

15. Jenfasizza li l-qgħad fost iż-żgħażagħ jirrappreżenta wieħed mill-problemi l-aktar 
urġenti għaliex iwassal għal nuqqas ta’ opportunità, emarġinazzzjoni, żieda fl-ispiża 
soċjali u t-telf ta’ riżorsi umani prezzjużi. 

16. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jimpenjaw ruħhom b’mod speċjali u jfasslu miżuri 
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konkreti, inkluża garanzija għaż-żgħażagħ, li tagħti liż-żgħażagħ, wara perjodu bla 
xogħol ta’ mhux aktar minn 6 xhur, impjieg, apprendistat, taħriġ addizzjonali jew 
kombinazzjoni ta' xogħol u taħriġ, dan għandu jsir bil-kundizzjoni li dawk ikkonċernati 
jagħmlu l-almu tagħhom biex isaħħu l-proċess ta' integrazzjoni tagħhom;

Inizjattiva Patt Ewropew 50plus

17. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni tal-UE biex jagħmlu ħilithom biex sal-2020 
jilħqu l-għanijiet li ġejjin, bħala estensjoni tal-Istrateġija UE 2020:

i) Żieda għal aktar minn 55% fil-perċentwali ta’ persuni li jaħdmu fost dawk ’il fuq 
mill-50 sena,

ii) Tneħħija tal-pensjoni antiċipata u l-inċentivi finanzjarji relattivi,

iii) Żieda fil-perċentwali tat-tagħlim ta’ perfezzjonament u professjonali li jkopri l-
ġenerazzjonijiet kollha,

iv) Żieda fl-inċentivi għall-ħaddiema ’l fuq minn 60 sena biex jibqgħu disponibbli u 
għall-kumpaniji biex jassumuhom.

Inizjattiva AGE-Management

18. Huwa tal-fehma li l-kapaċità ta’ impjieg f’età avvanzata teħtieġ inizjattivi mis-setturi 
tas-saħħa, il-formazzjoni professjonali, l-ergonomija, is-soddisfazzjon tax-xogħol u l-
imġiba maniġerjali, li għandhom jiġu mfassla b’kooperazzjoni bejn is-sħab soċjali;

Inizjattiva Tandem bejn il-ġenerazzjonijiet

19. Jitlob għal inizjattivi konkreti biex fid-dinja tax-xogħol jiġu inkuraġġiti gruppi 
magħmula minn etajiet varji, iħeġġeġ biex dawn l-impriżi jkunu appoġġati u biex l-aħjar 
proġetti jiġu ppremjati;

Inizjattiva “Xogħol mingħajr fruntieri”

20. Huwa konvint li għandu jitħalla fid-diskrezzjoni ta’ dawk ikkonċernati, kemm ikunu 
jixtiequ jimpjegaw ruħhom wara li jilħqu l-età pensjonabbli nazzjonali tagħhom; 

21. Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jeżaminaw jew jabolixxu mingħajr 
preġudizzji l-limitazzjonijiet ta’ età relattivi għall-professjonijiet u l-mandati jew għall-
għoti ta’ krediti sal-2012; 

inizjattivi “Tixjiħ attiv”

22. Jitlob lill-Kummissjoni tal-UE biex teżamina l-attivitajiet fil-qasam tat-tixjiħ san kif 
ukoll biex tipproponi pjan ta’ azzjoni għas-sena 2011 li jippromwovi d-dinjità, is-saħħa 
u l-kwalità tal-ħajja tal-persuni anzjani;

23. Jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal proposta li tiddikjara l-2012 is-"Sena Ewropea tat-
Tixjiħ attiv u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet", li juri ċar il-kontribut tal-persuni 
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anzjani lis-soċjetà; jilqa’ l-fatt li numru kbir ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
pproklamaw id-29 ta’ April il-jum tas-“Solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet”;

Politika tal-familja

24. Jenfasizza li l-familja tikkostitwixxi l-fundament tas-soċjetà tagħna u hija marbuta 
indissolubilment mit-trażmissjoni ta’ valuri u l-kooperazzjoni tal-bnedmin b’solidarjetà 
bejniethom; jenfasizza wkoll l-kompatibilità bejn ix-xogħol u l-familja fl-Istati Membri 
kollha għandha tiġi ggarantita permezz tad-disponibilità ta’ assistenza u edukazzjoni 
għal tfal ta’ età żgħira li jkunu ta’ kwalità għolja u bi prezzijiet raġonevoli;

25. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri favur il-ġenituri, p.e. talbiet addizzjonali 
ta’ pensjonijet u konċessjonijiet fiskali għal kumpaniji li joffru assistenza mat-tfal 
żgħar;  barra minn hekk, għandu jsir skambju tal-aħjar prattiki fil-qafas tal-alleanza 
Ewropea għall-familji;

26. Huwa tal-opinjoni li ħinijiet tax-xogħol flessibbli u tqassim tax-xogħol (job-sharing) 
jikkontribwixxu għall-kompatibilità bejn il-familja u x-xogħol;

Politika ekonomika u tkabbir

27. Huwa tal-fehma li l-ftuħ ta' swieq ġodda fl-ekonomija relatata mal-anzjani joffri 
opportunità kbira biex titjieb il-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni u għal iżjed 
tkabbir u impjiegi;

28. Jitlob lill-Istati Membri biex joħolqu l-kundizzjonijiet ta’ qafas, b’mod partikolari 
approċċi innovattivi li jikkunsidraw il-kundizzjoniet reġjonali differenti;

Politika tal-pensjonijiet u l-baġits

29. Ifakkar li s-sistemi ta’ sigurtà soċjali qed jiffaċċjaw sfidi kbar u li r-riskju ta' faqar fost 
l-anzjani qed jiżdied; huwa tal-idea li s-sikurezza tal-ippjanar għandha tkun ta’ prijorità 
fl-assistenza tal-anzjani;

30. Iwissi li l-konsolidament tal-baġits pubbliċi u r-realizzazzjoni tal-obbligu li jiġi 
kkanċellat id-dejn huma kwistjonijiet li jirrigwardaw il-ġustizzja bejn il-
ġenerazzjonijiet;

Politika tal-migrazzjoni

31. Huwa tal-fehma li l-migrazzjoni flimkien mal-integrazzjoni b'suċċess tikkontribwixxi 
biex jiġi kkontrollat it-tibdil demografiku u li għad hemm wisq nies bi sfond ta' 
immigrazzjoni li għadhom iħossuhom li ma jappartjenux għall-Istati Membri fejn 
jgħixu;

32. Huwa konvint li l-integrazzjoni b'suċċess tippresupponi l-identifikazzjoni, l-involviment 
ugwali u r-responsabilità u li din tista’ tirnexxi biss meta l-immigranti jkunu disposti li 
jadattaw ruħhom u l-popolazzjoni lokali tkun lesta tilqagħhom;

Politika tal-assistenza



PE441.184v01-00 8/12 PR\815397MT.doc

MT

33. Ifakkar li t-tibdil demografiku jippreżenta disparitajiet reġjonali qawwija u jiddetermina 
proċessi ta' emigrazzjoni minn reġjuni rurali u remoti, u għalhekk għandhom jiġu 
żviluppati kunċetti għal trasformazzjoni tal-istrutturi ta’ assistenza soċjali u medika, 
għandhom ikunu disponibbli fondi ta’ għajnuna u għandhom jiġu skambjati b’mod 
intensiv l-aħjar prattiki;

34. Jenfasizza li, indipendentement mid-dħul, l-età, l-istatus soċjali jew ir-riskju għas-saħħa, 
il-persuni għandhom jirċievu kura medika valida u assistenza ta' kwalità għolja bi 
prezzijiet raġonevoli;

35. Jirrikonoxxi l-ħidma ta’ dawk li jieħdu ħsieb l-anzjani u jitlob lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu sistemi ta' monitoraġġ regolari u trasparenti biex jipproteġu d-dinjità tal-
persuni li jeħtieġu l-assistenza;

36. Huwa tal-opinjoni li teżisti l-ħtieġa li jiġi żviluppat kodiċi ta' kondotta fil-livell tal-UE li 
jiddefinixxi l-linji gwida u l-prestazzjonijiet minimi għall-provvista ta' assistenza fit-tul 
u li dan għandu jiġi adottat mill-PE u mill-Kunsill;

37. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonjiet hija fost l-isfidi soċjopolitiċi Ewropej u nazzjonali ta’ 
prijorità fis-snin li ġejjin. It-tibdil demografiku jimmatura fil-bidu tas-seklu iżda l-effeti bdew 
jinħassu diġà.

Il-garanzija ta’ ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet
It-tibdil demografiku jwassal sabiex fortunatament il-bnedmin jgħixu ħajja itwal u 
konsegwentement ikunu attivi fisikament u mentalment għal aktar żmien. Mill-banda l-oħra, 
ir-rati ta’ twelid fl-Istati Membri ilhom dawn l-aħħar għexieren ta’ snin f’livell baxx;  il-
proporzjonijiet fil-piramida demografika jispostaw ruħhom kontinwament lejn il-
ġenerazzjonijiet anzjani. Il-patt bejn il-ġenerazzjonijiet laħaq il-limiti tiegħu. Huwa jista’ jkun 
garanti tas-solidarjetà, tal-ġustizzja soċjali u tal-istabilità tas-sistema tas-sigurtà soċjali 
sakemm l-ammont tal-persuni li jibbenefikaw minnu jibqa’ iktar baxx mill-ammont ta’ dawk 
li jagħmlu tajjeb għalih. Jekk il-previżjonijiet huma veri, għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin ma 
humiex esklużi piżijiet finanzjarji kbar u kunflitti ta’ distribuzzjoni li jirriżultaw minnhom. 
Kriżijiet finanzjarji, ekonomiċi u soċjali jistgħu jaċċentwaw dan l-iżvilupp.

Favur id-djalogu  
Ir-rapporteur huwa konxju mill-fatt li l-istrumenti ewlenin biex tinkiseb ġustizzja bejn il-
ġenerazzjonijiet huma f’idejn l-Istati Membri. Numru ta’ summits Ewropej trattaw l-effetti 
tat-tibdil, iżda l-wegħdiet ma nżammewx kollha. Ir-rapporteur jara valur miżjud Ewropew, 
b’mod partikolari, fil-ħolqien ta’ prinċipji bażiċi u strumenti għal djalogu miftuħ u leali bejn 
il-ġenerazzjonijiet, li jwassal għal sitwazzjoni ta’ benefiċċju għal kulħadd.    Il-kunċett ta’ 
ġustizzja jista’ aktar jiġi implimentat fir-realta fuq il-bażi ta’ ġustizzja fil-prestazzjoni, fl-
opportunitajiet u fil-parteċipazzjoni.

Ħolqien ta’ trasparenza
Ir-rapporteur qed jipproponi miżuri konkreti biex tinbena bażi għal djalogu miftuħ. Inizjattivi 
ta’ trasparenza bħall-baġits tal-ġenerazzjonijiet għandhom jippreżentaw u jippronostikaw 
b’mod affidabbli l-kurrenti tal-ispejjeż bejn l-etajiet differenti kif ukoll il-prestazzjonijiet u l-
piżijiet ta' kull ġenerazzjoni. Evalwazzjonijiet obbligatorji tal-impatt tal-ġenerazzjonijiet 
(Generation-check) fil-livell Ewropew u nazzjonali għandhom jevidenzjaw l-effetti fuq il-
ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet u jagħmlu possibbli evalwazzjoni bejn il-gwadan u l-ispejjeż 
li jintefqu fuq tul ta’ żmien.

Politika tal-edukazzjoni u x-xogħol
Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-politika tal-edukazzjoni u x-xogħol. L-aċċess 
miftuħ u ġust għall-possibilitajiet ta’ edukazzjoni u s-swieq tax-xogħol għandu jkun fiċ-ċentru 
ta’ politika ġusta dwar il-ġenerazzjonijiet.  Dan jifforma l-bażi sabiex kull ġenerazzjoni tkun 
tista’ tilħaq prosperità u awtonomija. Il-produttività tista’ tiżdied permezz tal-aċċess għal 
edukazzjoni tul il-ħajja u ż-żieda fl-ammont ta’ persuni jaħdmu. Meta persuni jiġu esklużi, id-
dinjità tal-bniedem tkun imkasbra.

Ir-rata ta’ persuni li jaħdmu bejn 55 u 64 sena tinsab taħt il-mira tal-għan ta’ Lisbona (50%), li 
l-Kunsill Ewropew stabbilixxa għas-sena 2010.1 Sal-2020 huwa previst li l-popolazzjoni tal-

                                               
1 Konsultazzjonijiet fir-rigward tad-dikjarazzjoni possibbli tas-sena 2012 bħala s-sena Ewropea tat-tixjiħ attiv u 
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ħaddiema se tonqos bi tliet miljuni.  Is-suq tax-xogħol u l-ekonomija se jkollhom tibdil 
strutturali qawwi: L-istrutturi tal-familji se jinbidlu, se jkun hemm iżjed ħaddiema anzjani 
(55-64), iżjed pensjonanti, iżjed persuni ta’ età avvanzata (80 u iżjed), u fl-istess ħin inqas 
tfal, żgħażagħ u adulti f’età impjegabbli.1 Il-perkorsi tal-karriera se jsiru aktar prekarji u 
inċerti minħabba kriżijiet ekonomiċi, ix-xogħol part-time, iż-żieda tal-kuntratti tax-xogħol 
qosra, in-nuqqas ta’ xogħol u l-qgħad.  Biex wieħed jilqa’ għal dan, il-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ u tal-anzjani fis-suq tax-xogħol għandha tissaħħaħ malajr u b’mod deċiż fil-qafas 
ta’ approċċ orjentat jen iċ-ċiklu tal-ħajja. Il-kunqett tal-Flexicurity u l-għan tal-Istrateġija UE 
2020 li tintlaħaq rata ta’ 75%,ta’ ħaddiema imjegati jirrappreżentaw passi importanti.

Il-perċentwali ta’ nies qiegħda fost dawk bejn 15 u 24 sena hija ogħla sew minn dik ta’ gruppi 
ta’ età differenti fl-UE.  Il-perċentwali ta’ dawk li jitilqu mill-iskola hija, barra minn hekk, 
għolja wisq u l-għan ta’ Lisbona ta’ massimu ta’ 10% ta’ studenti li jitilqu mill-iskola sal-
2012 hija fil-periklu. Il-postijiet tax-xogħol tal-ġejjieni jirrikjedu ħaddiema bi kwalifiki 
għolja. Sabiex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, ir-rapporteur qed 
jipproponi garanzija għaż-żagħżagħ Ewropej. Din tiżgura lil kull żagħżugħ, wara perjodu bla 
xogħol ta’ mhux aktar minn 6 xhur, impjieg, apprendistat, taħriġ addizzjonali jew 
kombinazzjoni ta' xogħol u taħriġ. Hawn għandu jgħodd il-prinċipju li wieħed “jagħti u 
jirċievi”: dawk ikkonċernati għandhom jimpenjaw ruħhom b'mod indipendenti biex jintegraw 
ruħhom fis-suq tax-xogħol.

Ir-rapporteur jitlob għal ftehim dwar Patt Ewropew 50plus fir-rigward tal-anzjani. Dan 
għandu jipprevedi żieda ta’ 55% ta’ persuni impjegati fost dawk ta’ età ’l fuq minn 50 sena 
b’estensjoni tal-Istrateġija tal-UE 2020, kif ukoll l-abolizzjoni ta’ pensjoni antiċipata u l-
inċentivi finanzjarji relattivi, iż-żieda fil-perċentwali tat-tagħlim ta’ perfezzjonament u 
professjonali li jkopri l-ġenerazzjonijiet kollha u ż-żieda ta’ inċentivi għal persuni ’l fuq minn 
60 sena biex ikunu disponibbli għas-suq tax-xogħol. L-ekonomija u s-soċjeta jridu jkunu 
konxji tal-fatt li l-anzjani mhumiex piż iżda huma gwadan minħabba l-esperjenza, il-kisbiet 
tul il-ħajja u l-għerf.  Il-patt għandu jkun akkumpanjat minn miżuri konkreti, bħat-tisħiħ ta’ 
gruppi tal-ħaddiema fil-kumpaniji magħmula minn etajiet differenti kif ukoll l-evalwazzjoni u 
l-abolizzjoni ta’ limiti ta’ età.

Fil-kumpaniji hemm bżonn ta’ mentalità ġdida. Riċerki reċenti li saru minn CEDEFOP juru li 
bosta imprendituri għad għandhom preġudizzji kontra l-kapaċità ta’ ħaddiema anzjani li 
jagħtu riżultati. Huma meħtieġa inizjattivi fis-setturi tas-saħħa, il-formazzjoni professjonali, 
is-soddisfazzjon tax-xogħol u l-imġiba maniġerjali. Is-sħab soċjali għandhom ifassluhom 
b’kooperazzjoni flimkien u jippromovuhom fil-kumpaniji. Jeħtieġ li nifhmu aħjar li ħaddiema 
anzjani għandhom jingħataw il-possibilità u jiġu mħajra jibqgħu attivi lilhinn mill-età 
pensjonabbli normali.

It-tagħlim tul il-ħajja għandu jkun fiċ-ċentru tal-miżuri kollha dwar l-edukazzjoni tal-Istati 
Membri. Previżjonijiet dwar ir-rekwiżiti tal-kwalifiki fil-futur fil-qafas ta’ inizjattivi-“ħiliet 
ġodda għal impjiegi ġodda” juru li parti kbira mill-popolazzjoni li taħdem għanda kompetenzi 
elementari biss. 

                                                                                                                                                  
s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, Kummissjoni tal-UE, Ġunju 2009
1 COM(2005) 94 , Green Paper “Quddiem it-tibdiliet demografiċi, solidarjetà ġdida 
bejn il-ġenerazzjonijiet.”
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Politika tal-familja 
Ir-rata medja ta’ twelid fl-UE hija ta’ 1.5 u titqies bħala waħda mill-iktar baxxi mad-dinja 
kollha. Spiss huma nieqsa l-istrutturi li jħajru lill-imsieba jaqtgħu x-xewqa tagħhom li 
jkollhom it-tfal. Biex tikber ir-rata ta’ twelid huwa essenzjali li l-politika tal-familja tpoġġi lit-
tfal fiċ-ċentru tagħha. B’mod partikolari, kompatibilità aħjar bejn il-ħajja professjonali u l-
ħajja privata tista’ ssolvi l-problemi ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ. Id-disponibilità ta’ 
assistenza u edukazzjoni għal tfal ta’ età żgħira li jkunu ta’ kwalità għolja u bi prezzijiet 
raġonevoli għandha tikber u għandhom jittieħdu miżuri favur il-ġenituri.

Politika ta’ “Tixjiħ attiv”
It-tixjiħ attiv huwa proċess fejn il-possibilitajiet li l-bnedmin jipproteġu saħħithom f’età 
avvanzata jikbru, li jipparteċipaw fl-ambjent soċjali tagħhom u li jtejbu l-kwalità ta’ ħajja 
tagħhom. L-2012 għandha tiġi dikjarata bħala s-“sena Ewropea tat-tixjiħ attiv u s-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet”, biex jiġi enfasizzat il-kontribut li ż-żgħażagħ u l-anzjani jagħtu lis-
soċjetà.  Snin dikjarati bħala “Ewropej”  dejjem ikkontribwew biex jinkiseb appoġġ politiku 
akbar u biex titwitta t-triq għal impenji personali aktar profondi.

Politika ekonomika u tkabbir
Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-fatt li l-popolazzjoni dejjem qed tixjieħ iktar joffri 
opportunità kbira għal titjib fil-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni u 
konsegwentement iżjed tkabbir u impjiegi; Għandhom jinħolqu kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-ftuħ ta’ swieq ġodda fl-ekonomija relatata mal-anzjani.  Dawn jinkludu prodotti u 
servizzi li huma addattati għall-bżonnijiet partikolari tal-anzjani u li jippermettulhom ħajja 
indipendenti għal tul ta’ żmien u bi kwalità għolja. Fil-Ġermanja biss, il-ġenerazzjoni ta’ 
persuni ’l fuq minn 60 sena għandha poter ta’ akkwist ta’ madwar 320 miljun euro fis-sena u 
t-tendenza hija li dan jiżdied.

Politika tal-migrazzjoni
Il-kwistjoni tal-migrazzjoni għandha titqies fil-kuntest dinji: L-Istati Uniti tal-Amerika 
jiddependu dejjem iktar mill-immigrazzjoni, filwaqt li t-tibdil demografiku fl-Afrika u fil-
Lvant Nofsani mhux se jħalli l-effett tiegħu qebel tmiem is-seklu. F’bosta pajjiżi l-
immigrazzjoni taffiet id-defisit tat-twelidijiet jew sostniet iż-żieda fil-popolazzjoni. Il-
migrazzjoni għandha dejjem timmira lejn l-integrazzjoni permezz tal-identifikazzjoni, l-
involviment ugwali u r-responsabilità. Dan jippresupponi d-disponibilità tal-immigrati li 
jadattaw ruħhom u tal-popolazzjoni lokali li tkun lesta tilqagħhom.

Politika tal-pensjonijiet
Disparitajiet demografiċi għandhom effetti kunsiderevoli fuq il-finanzjament tal-ispiża soċjali 
u s-sitwazzjoni finanzjarja tas-sistemi tal-pensjoni. L-ispiża soċjali pubblika relatata mal-
anzjani sal-2060 se tiżdied fil-medja tal-Istati Membri għal madwar 4.75% tal-PGD.1 L-ispiża 
pubblika għall-pensjonijiet sal-2060 tista’ togħla għal 2.4 tal-PGD. Hawn toħroġ il-mistoqsija 
kif f’dawn iċ-ċirkostanzi jistgħu jkunu ggarantiti pensjonijiet xierqa għal kulħadd. Ir-
rapporteur iwissi li l-konsolidament tal-baġits pubbliċi u r-realizzazzjoni tal-obbligu li jiġi 
kkanċellat id-dejn għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-isforzi.

                                               
1 Rapport dwar it-Tixjiħ 2009: projezzjonijiet ekonomiċi u baġitarji għall-Istati Membri UE-27 (2008-2060).
Rapport Konġunt ippreparat mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat għall-Politika Ekonomika.
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Politika tal-assistenza
Ir-reġjuni tal-UE fejn il-popolazzjoni anzjana hija aktar prevalenti, dawk b’popolazzjoni 
żgħira jew ir-reġjuni periferiċi se jsofru b’tibdil demografiku aktar akut u se jantiċipaw l-
iżviluppi futuri fir-reġjuni l-oħra Il-Lvant tal-Ġermanja waħdu aktarx li sal-2050 jitlef nofs il-
potenzjal tiegħu ta’ persuni impjegabbli. Għandhom jitħeġġew b’mod partikolari studji 
xjentifiċi dwar il-kawżi u l-effetti biex tinħoloq bażi għall-kunċetti politiċi dwar it-
trasformazzjoni neċessarja ta’ strutturi ta’ assistenza soċjali u medika.

Grazzi għall-aspettattiva tal-ħajja li qiegħda dejjem titwal l-ammont ta’ persuni ’l fuq minn 80 
sena qed jiżdied. Għall-perjodu 2010 sa 2030 hija prevista żieda ta’ 57%.1 Se jiżdied ukoll l-
ammont ta’ persuni li jgħixu waħedhom. Il-familji ma jistgħux waħedhom jieħdu ħsieb 
persuni ta’ età kbira. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistemi ta' monitoraġġ regolari 
u trasparenti biex jipproteġu d-dinjità tal-persuni li jeħtieġu l-assistenza u jiżviluppaw kodiċi 
ta' kondotta fil- livell tal-UE li jiddefinixxi l-linji gwida u l-prestazzjonijiet minimi għall-
provvista ta' assistenza fit-tul, li għandu jiġi adottat mill-PE u mill-Kunsill.

                                               
1 COM(2005) 94, Green Paper "Quddiem it-tibdiliet demografiċi, solidarjetà ġdida 
bejn il-ġenerazzjonijiet.”


