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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena 
Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0462),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(2) u 153(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C7-0253/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta’ Ottubru 

20101,
– wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 

tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-
0000/2010),

1. Adotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;
2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;
3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Skont l-Artikolu 3 tat-Trattat tal-
Unjoni Ewropea, l-Unjoni għandha, fost 
affarijiet oħra, tiġġieled l-esklużjoni 
soċjali u d-diskriminazzjoni, u 
tippromwovi l-ġustizzja u l-protezzjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u s-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet.

                                               
1 Għada ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tal-ħolqien ta’ 
kultura sostenibbli tat-tixjiħ attiv tul il-
ħajja kollha u b'dan il-mod tiżgura li l-
popolazzjoni attwali ta’ persuni li qed 
joqorbu s-sittin sena u 'l fuq minnhom li
qed tikber b’rata mħaffa, li huma, b'mod 
ġenerali, aktar b'saħħithom u b’livell ta’ 
edukazzjoni ogħla minn kwalunkwe grupp 
ta’ età ta' qabilhom, ikollhom 
opportunitajiet tajbin għal impjieg u 
parteċipazzjoni attiva fil-ħajja tal-familja 
u fis-soċjetà.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu tal-persuni kollha, 
partikolarment dawk mdaħħlin fiż-żmien, 
bl-appoġġ tal-vitalità u d-dinjità tagħhom. 
Dan jista’ jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
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is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali. kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi u 
biex jitrażżan il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa
u tal-kura soċjali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni ressqet il-fehmiet 
tagħha dwar l-isfidi demografiċi li qed 
tiffaċċja l-UE u dwar l-opportunitajiet 
sabiex dawn jiġu indirizzati fil-
komunikazzjonijiet tagħha dwar ‘Il-ġejjieni 
demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità’ tat-12 ta’ Ottubru 2006 u 
f’‘Kif għandna nittrattaw l-impatt tat-tixjiħ 
tal-popolazzjoni fl-UE’ tal-
21 ta’ April 2009.

(6) Il-Kummissjoni ressqet il-fehmiet 
tagħha dwar l-isfidi demografiċi li qed 
tiffaċċja l-UE u dwar l-opportunitajiet 
sabiex dawn jiġu indirizzati fil-
komunikazzjonijiet tagħha dwar ‘Il-ġejjieni 
demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità’ tat-12 ta’ Ottubru 2006, 
dwar ‘Il-Promozzjoni tas-Solidarjetà bejn 
il-Ġenerazzjonijiet’ tal-10 ta’ Mejju 2007
u f’‘Kif għandna nittrattaw l-impatt tat-
tixjiħ tal-popolazzjoni fl-UE’ tad-29 ta’ 
April 2009.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-Parlament Ewropew adotta 
riżoluzzjoni fil-11 ta’ Novembru 2010 
‘dwar l-isfida demografika u s-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet’, billi stieden lill-
Istato Membri biex t-tixjiħ attiv isir waħda 
mill-prijoritajiet għas-snin li ġejjin u 
enfasizza li s-Sena Ewropea 2012 
għandha, b’mod partikolari, tenfasizza l-
kontribut li l-persuni mdaħħlin fiż-żmien 
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jagħtu lis-soċjetà u tipprovdi l-
opportunitajiet biex il-persuni iktar 
żagħżugħa u dawk ikbar fl-età jaħdmu 
flimkien.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 
dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv, il-Kummissjoni 
pproponiet li jogħlew ir-rati tal-impjiegi 
tal-persuni avvanzati fl-età permezz ta’ 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
u biex tikber l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età billi jakkwistaw aktar 
ħiliet u jieħdu sehem fi skemi ta’ tagħlim 
tul il-ħajja. Il-linja gwida 10 tenfasizza l-
ħtieġa li jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-politiki 
dwar l-inklużjoni soċjali bil-għan li 
jinħolqu opportunitajiet fi stadji differenti 
ta’ ħajjet in-nies u biex jitħarsu mir-riskju 
ta’ esklużjoni soċjali.

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 
dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv, il-Kummissjoni 
pproponiet li jogħlew ir-rati tal-impjiegi 
tal-persuni avvanzati fl-età permezz ta’ 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
u biex tikber l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età billi jakkwistaw aktar 
ħiliet u jieħdu sehem fi skemi ta’ tagħlim 
tul il-ħajja. Il-linja gwida 10 tenfasizza l-
ħtieġa li jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-politiki 
dwar l-inklużjoni soċjali bil-għan li 
jinħolqu opportunitajiet fi stadji differenti 
ta’ ħajjet in-nies, biex jitħarsu mir-riskju 
ta’ esklużjoni soċjali u biex tissaħħaħ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fis-soċjetà.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar id-
Diżabbiltà li jinkludi azzjonijiet rilevanti 
għan-nies imdaħħlin fiż-żmien minħabba 
fir-rabta li hemm bejn id-diżabbiltà u t-
tixjiħ. B’mod partikolari jkunu rilevanti 
azzjonijiet dwar l-aċċessibbiltà skont il-
Pjan għall-approċċi kollha (Design for all 
approaches). Barra minn dan, l-UE u l-
Istati Membri kollha ffirmaw il-
Konvenzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
persuni b’diżabbiltà li tinkludi 
dispożizzjonijiet rilevanti għall-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien.

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar id-
Diżabbiltà li jinkludi azzjonijiet rilevanti 
għan-nies imdaħħlin fiż-żmien minħabba 
fir-rabta li hemm bejn id-diżabbiltà u t-
tixjiħ. B’mod partikolari jkunu rilevanti 
azzjonijiet dwar l-aċċessibbiltà skont il-
Pjan għall-approċċi kollha (Design for all 
approaches). Barra minn dan, l-UE u l-
Istati Membri kollha ffirmaw il-
Konvenzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
persuni b’diżabbiltà li tinkludi fost 
affarijiet oħra dispożizzjonijiet rilevanti 
għall-persuni mdaħħlin fiż-żmien.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Jum Ewropew għas-Solidarjetà 
Interġenerazzjonali jiġi ċċelebrat kull 
sena fid-29 ta’ April. Kull sena, din il-
ġurnata tipprovdi opportunità tajba biex l-
Ewropa ġġedded l-impenn tagħha għat-
tisħiħ tas-solidarjetà u l-kooperazzjoni 
bejn il-ġenerazzjonijiet sabiex tiġi 
promossa soċjetà ġusta u sostenibbli. Hija 
opportunità wkoll għall-partijiet 
interessati kollha, inklużi 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, biex 
flimkien jirriflettu dwar l-aqwa mod biex 
jittrattaw l-isfida li qed toħloq is-soċjetà 
Ewropea li qed tixjiħ.
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Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi 
pakkett finanzjarju, li għandu 
jikkostitwixxi r-referenza primarja għall-
awtorità baġitarja fi ħdan it-tifsira tal-
punt 37 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-
17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar id-dixxiplina baġitarja u ġestjoni 
finanzjarja soda1.
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
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pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Il-kofinanzjament mill-
Unjoni għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea 
se jsir skont il-prijoritajiet u r-regoli li 
japplikaw, fuq bażi annwali jew 
multiannwali, għal programmi u linji 
baġitarji awtonomi eżistenti fil-qasam tax-
xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, 
il-programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn, 
bħal dak tal-edukazzjoni u l-kultura, is-
saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-
informatika, il-politika reġjonali u dik tat-
trasport, jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Huwa għalhekk possibbli
li tiġi implimentata s-Sena Ewropea, fil-
biċċa l-kbira, billi jintużaw dawn il-
programmi, fi ħdan il-marġini eżistenti li 
jipprovdu għall-prijoritajiet ta’ fondi fuq 
bażi annwali jew multiannwali.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv – il-
promozzjoni tas-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet, iż-żamma tal-vitalità u r-
rispett għad-dinjità ta’ kulħadd (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
faċilitazzjoni tal-ħolqien ta’ kultura ta’ 
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Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

tixjiħ attiv sostenibbli fl-Ewropa abbażi 
ta’ soċjetà għall-etajiet kollha u tas-
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. F'dan 
il-qafas is-Sena Ewropea għandha tkun 
ta’ inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom, inklużi knejjes u 
assoċjazzjonijiet attivi fil-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, biex 
jippromwovu tixjiħ attiv u biex jagħmlu 
iktar biex jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm il-vitalità tal-persuni mdaħħlin 
fiż-żmien, tissaħħaħ il-parteċipazzjoni 
soċjali tagħhom, tinħoloq soċjetà għall-
etajiet kollha u jitrawmu s-solidarjetà u l-
kooperazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet. It-
tixjiħ attiv ifisser li jinħolqu opportunitajiet 
u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar biex il-
ħaddiema mdaħħlin fiż-żmien ikunu 
jistgħu jagħtu sehemhom fis-suq tax-
xogħol u attivitajiet tal-voluntarjat, filwaqt 
li tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali, billi 
jingħata sostenn lir-rwol tal-persuni 
mdaħħlin fl-età fil-ħajja tal-familja u l-
attivitajiet volontarji u l-parteċipazzjoni
attiva fis-soċjetà u jitħeġġeġ it-tixjiħ 
f’saħħtu. Abbażi ta’ dan, l-għanijiet 
għandhom ikunu:

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lill-ħajja tal-familja, 
lis-soċjetà u lill-ekonomija, li jiġi promoss 
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jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

it-tixjiħ attiv, billi tinżamm il-vitalità u tiġi 
rrispettata d-dinjità tal-persuni kollha 
biex tiġi promossa s-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet u li jsir aktar biex ikun 
immobilizzat il-potenzjal tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
biex jiġu promossi sistemi ta' pensjonijiet 
sostenibbli u sikuri fl-Ewropa abbażi tas-
sistema ta' tliet pilastri tal-pensjonijiet 
tax-xogħol u dawk prinati, tiġi identifikata 
u mifruxa prattika tajba u li jkunu 
inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-sinerġiji;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv. 

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha, bl-involviment kbir tas-soċjetà 
ċivili, biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.
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Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 1 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

konferenzi, avvenimenti u inizjattivi li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji speċifiċi;

konferenzi, avvenimenti u inizjattivi, bl-
involviment kbir tas-soċjetà ċivili, li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji speċifiċi li 
jikkontribwixxu għal impatti sostenibbli u 
dewwiema;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 1 - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni; 

kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni bl-użu tal-multimidja;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea. 

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi u 
d-diżabbilità u l-ħtieġa li jkunu involuti l-
ġenerazzjonijiet kollha fl-organizzazzjoni 
tas-Sena Ewropea.
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Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaraw ukoll li l-attivitajiet 
nazzjonali jkunu kkoordinati b’mod xieraq.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea u għandu jinforma lill-
Kummissjoni b’dik il-ħatra.

2. Sat-30 ta’ Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni bil-programm ta’ ħidma 
tiegħu, li għandu jinkludi d-dettalji dwar 
l-attivitajiet nazzjonali ppjanati skont is-
Sena Ewropea.
3. Il-koordinaturi nazzjonali għandhom 
jaraw ukoll li l-attivitajiet nazzjonali jkunu 
skont l-objettivi mniżżla fl-Artikolu 2 u 
jkunu kkoordinati b’mod xieraq.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Pajjiżi parteċipanti

Il-parteċipazzjoni fis-Sena Ewropea 
għandha tkun miftuħa għal:
(a) Stati Membri;
(b) pajjiżi kandidati;
(c) Stati tal-EFTA li huma partijiet għall-
Ftehim EEA.
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Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 - paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha timplimenta s-
Sena Ewropea fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Il-finanzjament u l-appoġġ mhux 

finanzjarju
1. L-attivitajiet fil-livell tal-Unjoni, kif 
stabbilit fl-Artikolu 3(1), jistgħu jkunu 
kofinanzjati jew iwasslu għal kuntratt ta’ 
akkwist pubbliku ffinanzjat mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
2. Il-kofinanzjament fil-libell tal-Unjoni 
għall-attivitajiet fil-qafas tas-Sena 
Ewropea għandu jkun skont il-
prijoritajiet u r-regoli li japplikaw, fuq 
bażi annwali jew multiannwali, għal 
programmi u linji baġitarji awtonomi 
eżistenti, partikolarment fil-qasam tax-
xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, 
il-programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn li 
jikkontribwixxu wkoll għall-promozzjoni 
tat-tixjiħ attiv, bħal dak tal-edukazzjoni u 
l-kultura, is-saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà 
tal-informatika, il-politika reġjonali u dik 
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tat-trasport, jistgħu jsostnu s-Sena 
Ewropea. 
3. Appoġġ mhux finanzjarju jista’ 
jingħata mill-Unjoni għal inizjattivi li 
jittieħdu minn organizzazzjonijiet pubbliċi 
u privati skont l-Artikolu 3(2).

Or. en

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Baġit

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ din id-deċiżjoni fil-
livell tal-Unjoni, partikolarment l-
attivitajiet stabbiliti fl-Artikolu 3(1), għall-
perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2011 u l-31 ta’ 
Diċembru 2012 huwa ta’ EUR 6 000 000, 
li EUR 2 000 000 minnhom għandhom 
jinżammu għall-użu fil-perjodu sal-31 ta’ 
Diċembru 2011.
2. Approprjazzjonijiet annwali għandhom 
jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-
limiti tal-qafas finanzjarju.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 

1. Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
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Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni kumplessiva tal-azzjonijiet 
previsti minn din id-Deċiżjoni.

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni kumplessiva tal-azzjonijiet 
previsti minn din id-Deċiżjoni, bħala bażi 
għal politiki, miżuri u azzjonijiet tal-UE 
futuri f’dan il-qasam.

2. Ir-rapport għandu jipprovdi wkoll 
informazzjoni dwar kif is-sessi u d-
diżabilità ddaħħlu fl-attivitajiet tas-Sena 
Ewropea u kif s-Sena Ewropea 
kkontribwixxiet għall-iżvilupp ta’ kultura 
ta’ tixjiħ attiv sostenibbli madwar l-
Ewropa.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

It-tixjiħ tal-popolazzjoni huwa waħda mill-isfidi l-iktar importanti tal-UE iżda fl-istess ħin 
waħda mill-ikbar opportunitajiet.

Iż-żieda fil-medja tat-tul tal-ħajja marbuta mat-tixjiħ ċertament hija kisba soċjali straordinarja 
u suċċess għal żminijietna. Illum il-ġurnata l-Ewropej qed jgħixu ħajja itwal u iktar b'saħħitha 
minn qatt qabel li hu żvilupp pożittiv u ta’ inkorraġġiment. Madankollu, dan is-suċċess 
jikkonfronta wkoll is-soċjetà Ewropea ma’ għadd ta’ sfidi, partikolarment fil-qasam tal-
impjieg u l-protezzjoni soċjali. Biex jintwera dan, il-previżjonijiet demografiċi tal-Eurostat 
jipprevedu tnaqqis ta’ madwar 6.8% (20.8 miljun) tal-persuni tal-età li jaħdmu fl-2030. 
Għalhekk, żewġ persuni biss fl-età tax-xogħol (15-64), se jkollhom persuna rtirata tiddependi 
fuqhom (ikbar minn 65 sena), meta mqabbel mal-proporzjon ta’ erba’ għal kull persuna llum. 
Għalhekk l-UE se tara żieda f’daqqa fis-sehem ta’ persuni mdaħħlin fiż-żmien u nuqqas kbir 
fis-sehem tal-popolazzjoni iżgħar minn 50 sena, li għalhekk jista’ jwassal għal żieda fil-
pressjoni tal-baġits pubbliċi u s-sistemi tal-pensjonijiet, kif ukoll fl-għajnuna soċjali u ta’ kura 
għal persuni mdaħħlin fiż-żmien. Barra minn hekk, il-età kbira hija ta’ sikwit assoċjata mal-
mard u d-dipendenza, u l-persuni f’età avvanzata jistgħu jħossuhom esklużi mix-xogħol kif 
ukoll mill-ħajja tal-familja u dik tas-soċjetà.

Għal dawn ir-raġunijiet, it-tixjiħ tal-popolazzjoni jista' jitqies bħala sfida kbira, jekk mhux 
periklu, jew jista’ joffri opportunitajiet ġodda għas-soċjetà Ewropea, skont kemm inkunu 
ppreparati sew għalih. Biex tinkiseb din l-isfida huwa importanti li jiġi żgurat li l-parti tal-
popolazzjoni li għandha ħamsin sena jew aktar tkun tista' tibqa' iktar fis-suq tax-xogħol, tibqa' 
tipparteċipa b'mod attiv fis-soċjetà u b'saħħitha u indipendenti fit-tul kemm jista’ jkun. 
Għalhekk din hija sfida li s-soċjetà Ewropea għandha tipprepara galiha u jekk tkun 
ippreparata sew, u minn qabel sew, tista’ ssir opportunità sabiex l-Ewropa timxi ‘l quddiem 
iktar malajr u b’koeżjoni soċjali ikbar fost il-ġenerazzjonijiet.

Il-gvernijiet u l-politiki pubbliċi għandhom jirreaġixxu għall-isfida f’għadd ta’ oqsma, 
partikolarment billi jistabbilixxu kundizzjonijiet ta’ qafas biex jindirizzaw il-konsegwenzi ta’ 
popolazzjoni li qed tixjieħ. Barra minn hekk, is-settur privat, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, 
kif ukoll iċ-ċittadini individwali għandhom jagħtu l-kontribut rispettiva tagħhom. Il-partijiet 
interessati kollha huma fatturi ewlenin fil-provvediment ta’ soluzzjonijiet għall-isfida tas-
soċjetà li qed tixjieħ tal-Ewropa.

B’reazzjoni għall-isfida fil-livell tal-UE, fis-6 ta’ Settembru 2010, il-Kummissjoni ppreżentat 
proposta għal deċiżjoni fejn stabilliet is-sena 2012 bħala s-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv. L-
inizjattiva proposta tħeġġeġ u tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali tagħhom, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili biex jippromwovu t-tixjiħ attiv u biex 
jagħmlu iżjed biex jiġi mmobilizzat il-potenzjal tal-parti tal-popolazzjoni ta’ ħamsin sena jew 
aktar, li dejjem qed tixjiħ b’rata iktar mgħaġġla. Is-Sena Ewropea għandha, għalhekk, isserva 
bħala qafas biex titqajjem kuxjenza, biex tiġi identifikata u mxerrda prattika tajba u, fuq 
kollox, biex tħeġġeġ lil min ifassal il-politika u lill-partijiet interessati fil-liveli kollha biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv.
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Ir-Rapporteur tagħkom jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni u l-approċċ ġenerali 
tagħha. Din is-Sena Ewropea tista’ u għandha toffri opportunità tajba biex issir riflessjoni fuq 
il-fenomenu demografiku li qed iħabbtu wiċċhom magħha l-UE u l-Istati Membri. Iżda 
għandha wkol twitti t-triq biex isiru impenji sodi favur il-promozzjoni tat-tixjiħ attiv fil-livelli 
kollha. Għandhom isiru sforzi biex jiġu kkonsolidati r-riżultati tas-Sena Ewropea fil-qafas tal-
programmi u l-politiki speċifiċi fl-oqsma ta’ politika rilevanti, biex b’hekk tingħata spinta 
għall-prattiki permanenti.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur iqis li l-proposta għas-Sena Ewropea jeħtieġ li tiġi emendata 
sabiex jitqiesu l-kwistjonijiet speċifiċi li ġejjin:

1. Soċjetà li tagħti valur lit-tixjiħ attiv għandha tistabbilixxi kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jippermettu t-tixjiħ attiv iżda fl-istess ħin li jagħtu lok għal tixjiħ b’vitalità u rispett tad-
dinjità tal-persuni kollha. Barra minn hekk, it-tixjiħ attiv jista’ jirnexxi biss f’soċjetà 
mibnija fuq is-solidarjetà u kooperazzoni fost il-ġenerazzjonijiet.

Skont id-definizzjoni tal-WHO, it-tixjiħ attiv jinkludi l-ħolqien ta’ aktar opportunitajiet 
għall-anzjani sabiex ikomplu jaħdmu, jibqgħu f’saħħithom għal aktar tul ta’ żmien u 
jikkontribwixxu b’modi differenti lejn is-soċjetà, pereżempju permezz tal-volontarjat. 
Konsegwentement, is-soċjetà u l-ekonomija għandhom jgħinu lin-nies biex iżommu l-
benessri fiżiku, soċjali u spiritwali tagħhom f’età avvanzata. Għaldaqstant hemm bżonn 
ta’ approċċ olistiku biex jiġi promoss it-tixjiħ attiv li għandu jinkludi aspetti ta’ saħħa, 
vitalità u dinjità, jekk nixtiequ nagħmluha possibbli li l-anzjani jkomplu jkunu parteċipanti 
attivi fis-soċjetà u jibqgħu indipendenti għall-aktar tul ta’ żmien possibbli.

Barra minn hekk, sabiex jiġi promoss it-tixjiħ attiv huwa ta’ importanza kruċjali li 
tissaħħaħ is-solidarjetà u l-kooperazzjoni fost il-ġenerazzjonijiet. Din hi idea kondiviża u 
promoss minn għadd ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jirrappreżentaw l-interessi 
ta’ gruppi ta’ etajiet differenti, partikolarment l-AGE u l-Pjattaforma Ewropea taż-
Żgħażagħ. Barra minn hekk, il-Jum Ewropew għas-Solidarjetà Interġenerazzjonali tiġi 
ċċelebrata kull sena fid-29 ta’ April bl-istess għan. Minkejja dan, is-solidarjetà fost iż-
żgħażagħ, il-persuni attivi u l-anzjani għandhiex tiġi indirizzata biss minn perspettiva 
finanzjarja. Għall–kuntrarju, wieħed għandu jħares lejha f’kuntest iktar wiesa’, li jinkludi 
l-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-iskambju reċiproċi bejn il-ġenerazzjonijiet sabiex kull 
wieħed minnhom ikun jista’ jsib postu fis-soċjetà u biex kollha kemm huma 
jikkontribwixxu għas-soċjetà Ewropea bl-aqwa kapaċitajiet tagħhom. Is-soċjetá tal-
Ewropa għandha ssir soċjetà għall-etajiet kollha.

Għalhekk, ir-Rapporteur tagħkom jipproponi li s-Sena Ewropea 2012 tiġi stabbilita bħala 
“Is-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv - il-promozzjoni tas-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet, iż-żamma tal-vitalità u r-rispett għad-dinjità ta’ kulħadd” u li t-tliet 
pilastri – il-vitalità, id-dinjità u s-solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet – jingħataw viżibilità 
fl-objettivi u l-attivitajiet tas-Sena Ewropea.

2. Is-Sena Ewropea 2012 għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ kultura ta’ tixjiħ attiv fl-
Ewropa bħala sett ta’ attitudni, valuri, għanijiet u prattiki komuni għall-Ewropej kollha.

It-tixjiħ attiv għandu jsir parti integrali tal-mudell soċjali Ewropew u tal-ekonomija tas-
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suq soċjali. Jeħtieġ li ssir parti fundamentali tal-‘istil ta’ ħajja Ewropea’, ibbażata fuq tliet 
pilastri: il-vitalità, id-dinjità u s-solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. Sabiex jinkiseb dan, is-
Sena Ewropea għandha tikkontribwixxi għat-tibdil tal-mentalità u l-iżvilupp tas-sjieda u 
għal appoġġ dejjiemi favur it-tixjiħ attiv fost il-ġenerazzjonijiet kollha, inkluża l-parti tal-
popolazzjoni ta' ħamsin sena jew aktar. Is-Sena Ewropea għandha tgħin ukoll biex 
tippromwovi l-mod kif il-pubbliku b’mod ġenerali jħares lejn l-anzjani u lejn il-kontribut 
li jistgħu joffru. Għandha tikkontribwixxi biex jinbidel il-mod kif is-soċjetà tagħna hija 
organizzata u biex jerġgħu jiġu stabbiliti r-relazzjonijiet soċjali u r-rabtiet bejn u fost il-
ġenerazzjonijiet differenti.

Ir-Rapporteur tagħkom għalhekk jissuġġerixxi li l-iskop ġenerali tas-Sena Ewropea jiġi 
stabbilit b’tali mod sabiex tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ kultura ta’ tixjiħ attiv 
sostenibbli fl-Ewropa.

3. Il-kisba tal-għanijiet tal-politika ġenerali matul is-Sena Ewropea tirrikjedi l-involviment u 
l-appoġġ tal-partijiet interessati rilevanti kollha iżda wkoll ammon minimu ta’ riżorsi 
baġitarji.

Is-Sena Ewropea għandha tagħmel possibbli, u tħeġġeġ il-parteċipazzjoni u l-involviment 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-livelli tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali. Ir-
rwol tas-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huwa kruċjali f’dan ir-
rigward. Fost dawn tal-aħħar, għandha tingħata attenzjoni speċjali fir-rigward tal-knejjes u 
d-diversi assoċjazzjonijiet li jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Minħabba li bosta mill-programmi ta’ finanzjament tal-UE li jeżistu f’oqsma differenti 
huma rilevanti għat-tixjiħ attiv, dawn għandhom il-possibbiltá li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tas-Sena Ewropea. L-inkorraġġiment ta’ kontribut bħal dan huwa 
mixtieq ukoll minħabba l-fatt li l-appoġġ ta’ politika għat-tixjiħ attiv huwa meħtieġ f’firxa 
ta’ oqsma differenti. Madankollu, il-kontribut reali minn dawn il-programmi mhux se jkun 
ċar sal-aħħar nett tas-Sena Ewropea. Barra minn hekk, huwa ta' importanza kruċjali li l-
UE tagħmel l-almu tagħha biex tappoġġa lill-Istati Membri fl-organizzazzjoni tal-
attivitajiet tagħhom fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluż bil-ħolqien ta’ 
kundizzjonijiet għall-identifikazzjoni u l-kondiviżjoni tal-esperjenzi. Għalhekk, jeħtieġ li 
jitwarrbu ċerti ammonti ta’ fondi għall-attivitajiet fil-livell tal-UE li jkunu speċifiċi għas-
Sena Ewropea, bħalma huma l-informazzjoni u l-komunikazzjoni, u l-konferenzi, l-analiżi 
u l-istudji fil-livell tal-UE.

Sabiex tiġi appoġġata s-sostenibilità tas-Sena Ewropea, ir-Rapporteur tagħkom għalhekk 
iħeġġeġ sabiex tiġi stabbilita linja ta' finanzjament speċifika  għas-Sena Ewropea 2012.

L-UE u l-Istati Membri tagħha diġà għamlu ħafna fil-passat biex iżidu l-medja tat-tul tal-ħajja 
taċ-ċittadini Ewropej. Il-prosperità ekonomika, is-sigurtá soċjali u l-garanzija ta’ paċi żguraw 
iż-żieda fil-kwalità tal-ħajja. Fl-istess ħin, tfaċċaw sfidi ġodda li rridu nindirizzaw. Il-fatt li 
ngħixu f’kultura ta’ tixjiħ attiv jista’ jkun ta’ għajnuna f’dan ir-rigward, partikolarment jekk 
it-tixjiħ attiv jiġi żviluppat b'mod olistiku, inklużi l-prevenzjoni u l-promozzjoni tar-rispett 
għar-riżorsi u t-talenti li jistgħu joffru l-ġenerazzjonijiet ta’ kull età għall-ekonomija u għas-
soċjetà.
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Is-Sena Ewropea 2012 għandha għalhekk tkun pass importanti ħafna għal dawn l-iżviluppi fl-
Ewropa, minħabba li tqiegħed lin-nies fil-qalba tal-politika, is-soċjetà u l-ekonomija u 
tittrasforma lis-soċjetà tal-Ewropa f’soċjetà għal kull età.


