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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-irwol tad-dħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta’ soċejtà 
inklużiva fl-Ewropa
(2010/2039(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 4, 9, 14, 19, 151 u 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948, li ġiet 
ikkonfermata mill-ġdid waqt il-Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-
1993, u b’mod partikolari l-Artikoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 u 29 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1966 dwar id-Drittijiet 
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, 

– wara li kkunsidra l-Għanijiet tal-Iżvilupp għall-Millennju stabbiliti min-Nazzjonijiet Uniti 
fl-2000, b’mod partikolari t-tnaqqis tal-faqar estrem u tal-ġuħ (l-ewwel għan), il-
possibilità ta’ edukazzjoni primarja għal kulħadd (it-tieni għan) u l-ugwaljanza tal-
opportunitajiet għall-irġiel u n-nisa (it-tielet għan),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) 
Nri 26 u 131 dwar l-iffissar tal-pagi minimi, 

– wara li kkunsidra l-Patt Dinji għall-Impjieg tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO),

– wara li kkunsidra l-aġendi għax-xogħol deċenti tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-ILO,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, b’mod partikolari d-
dispożizzjonijiet tagħha dwar id-drittijiet soċjali1,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 92/441/KEE tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 1992, 
dwar il-kriterji komuni relatati mar-riżorsi u l-assistenza soċjali fis-sistemi tal-protezzjoni 
soċjali (Rakkomandazzjoni dwar id-dħul minimu)2, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 92/442/KEE tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 1992, 
dwar il-konverġenza tal-objettivi u tal-politiki tal-protezzjoni soċjali3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill EPSCO waqt l-2916-il sessjoni tas-16 u s-
17 ta’ Diċembru 20084, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1098/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

                                               
1  ĠU C 364 tat-18.12.2000.
2  ĠU L 245 tas-26.08.1992, p.46 sa 48.
3  ĠU L 245 tas-26.08.1992, p.49 sa 52.
4  Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Komunikat għall-istampa, 16825/08 (Stampa 358) p.18.
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tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali (2010)1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar mudell soċjali 
Ewropew għall-futur2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar il-Promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal, fl-UE3,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-aġenda soċjali 
mġedda4, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-
nies esklużi mis-suq tax-xogħol5,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
“EWROPA 2020 Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv”6,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
(A7-0000/2010),

A. billi l-aġenda soċjali tal-Kummissjoni Ewropea għall-2005-2010 avvanzat bl-għażla tal-
2010 bħala s-“Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali” bl-għan 
li jiġi affermat mill-ġdid u li jiġi rinfurzat l-impenn politiku inizjali meħud mill-UE fit-
tnedija tal-Istrateġija ta’ Lisbona bl-għan li jkun hemm  “impatt deċiżiv fuq il-qerda tal-
faqar”,

B. billi, minkejja d-dikjarazzjonijiet kollha dwar it-tnaqqis fil-faqar, l-inugwaljanzi soċjali 
marru għall-agħar u billi 17% tal-popolazzjoni (jiġifieri kważi 85 miljun persuna), fi 
tmiem is-sena 2008, kienu jgħixu taħt il-limitu minimu tal-faqar, anki wara t-trasferimenti 
soċjali7), filwaqt li fl-2005, dan il-perċentwali kien ta’ 16% u fl-2000 ta’ 15% fl-UE-15,

C. billi r-rata tar-riskju tal-faqar hija ogħla għat-tfal u ż-żgħażagħ li għandhom sa 17-il sena 
milli għall-popolazzjoni kollha u billi din ir-rata fl-2008 kienet tilħaq 20% fl-UE-27 u l-
ogħla rati li ġew irreġistrati kienu fir-Rumanija (33%), il-Bulgarija (26%), l-Italja u l-
Latvja (25%), Spanja (24%), il-Greċja, il-Portugall, il-Litwanja u r-Renju Unit (23%) u l-
Polonja (22%),

D. billi l-anzjani wkoll huma esposti għal riskju ogħla ta’ faqar milli l-popolazzjoni ġenerali 
u billi r-rata tar-riskju tal-faqar tal-anzjani ta’ 65 sena jew iktar kienet ta’ 19% fl-UE-27 fl-

                                               
1  ĠU L 298 tal-20 7.11.2008, p.20.
2  Testi adotatti, P6_TA(2006)0340.
3  ĠU L 76, tas-15.01.2010, p.11.
4  Testi adottati: P6_TA(2009)0370.
5  Testi adottati: P6_TA(2009)0371.
6  COM(2010) 2020 tat-3.3.2010.
7 Il-limitu minimu nazzjonali tar-riskju tal-faqar ġie stabbilit għal 60% tad-dħul medjan nazzjonali, limitu li 
huwa inferjuri mid-dħul medju.
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2008,

E. billi ż-żieda fl-impjiegi prekarji u fil-pagi baxxi se twassal għal żieda fil-perċentwali tal-
ħaddiema mhedda bir-riskju tal-faqar u billi r-rata tar-riskju tal-faqar tal-popolazzjoni li 
għandha impjieg kienet ta’ 8% bħala medja fl-UE-27 fl-2008 u l-ogħla rati li ġew 
irreġistrati kienu fir-Rumanija (17%), il-Greċja (14%), il-Polonja u l-Portugall (12% kull 
wieħed), Spanja u l-Latvja (11% kull wieħed),

F. billi l-maġġoranza tal-popolazzjoni mhedda bil-faqar hija kkostitwita minn nisa minħabba 
l-qgħad, ix-xogħol prekarju u mħallas ħażin, id-diskriminazzjoni fil-pagi u l-allowances u 
l-pensjonijiet iktar baxxi,

G. billi s-Sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandu jkollha 
impatt kruċjali fuq it-tqajjim tal-għarfien dwar l-esklużjoni soċjali u l-promozzjoni tal-
inklużjoni attiva, ħaġa li teħtieġ tqassim mill-ġdid iktar ġust tad-dħul u tar-riżorsi u 
tinvolvi miżuri li jiżguraw koeżjoni ekonomika u soċjali effikaċi,

H. billi l-għanijiet u l-prinċipji gwida tas-Sena Ewropea tal-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali huma: ir-rikonoxximent tad-drittijiet, il-kondiviżjoni tar-responsabilità u 
l-parteċipazzjoni, il-koeżjoni, l-impenn u l-azzjonijiet konkreti,

I. billi l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha fit-twettiq tal-Għanijiet tal-Millennju tan-
Nazzjonijiet Uniti u r-riżoluzzjoni li tiddikjara t-tieni deċennju tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-qerda tal-faqar (2008-2017),

J. billi l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandhom natura b’ħafna dimensjonijiet, l-eżistenza ta’ 
gruppi tal-popolazzjoni partikolarment vulnerabbli (tfal, nisa u anzjani), inklużi l-persuni 
bi bżonnijiet speċjali, l-immigranti, il-familji kbar jew b’ġenitur wieħed, il-persuni b’mard 
kroniku u l-persuni bla dar, kif ukoll il-ħtieġa li wieħed jintegra l-prevenzjoni tal-faqar u l-
ġlieda kontrih u  kontra l-esklużjoni fil-politiki l-oħra sabiex jiġi żgurat l-aċċess universali 
għas-servizzi pubbliċi, għall-impjiegi ta’ kwalità u bid-drittijiet u għal dħul li jippermetti li 
persuna tgħix b’mod dinjituż,

K. billi l-ħtieġa li jiġi stabbilit għan globali, filwaqt li tingħata prijorità lill-koeżjoni 
ekonomika u soċjali u lid-difiża tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, ħaġa li tinvolvi 
bilanċ bejn il-politiki ekonomiċi, dawk tal-impjieg, il-politiki soċjali u ambjentali u t-
tqassim mill-ġdid ġust tar-riżorsi u tad-dħul,

L. billi wieħed jikkunsidra l-ħtieġa li jiġu żgurati l-applikazzjoni, iż-żieda u użu aħjar tal-
fondi strutturali fit-twettiq tal-inklużjoni soċjali u fil-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità,

M. billi wieħed jikkunsdira l-irwol tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali biex jiġi żgurat il-livell 
meħtieġ ta’ koeżjoni soċjali għall-iżvilupp biex tiġi żgurata l-inklużjoni soċjali, ħaġa li 
timplika wkoll titjib fil-livell ta’ taħriġ tal-persuni esklużi mis-suq tax-xogħol u garanzija 
tal-ugwaljanza tal-opportunitajiet fl-eżerċitar tad-drittijiet fundamentali,

N. billi, skont stħarriġ reċenti tal-Ewrobarometru dwar l-attitudnijiet taċ-ċittadini tal-UE 
quddiem il-faqar, il-maġġoranza l-kbira (73%) tqis li l-faqar huwa problema li tinsab fil-
pajjiżi rispettivi tagħhom, 89% jitolbu li l-gvernijiet tagħhom jieħdu azzjoni b’urġenza 
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biex jiġġieldu kontra dan il-fenomenu u 74% jistennew li l-UE jkollha wkoll rwol 
importanti f’dan il-kuntest, 

1. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ miżuri konkreti li fil-fatt inaqqsu b’mod sinifikanti l-faqar u l-
esklużjoni soċjali, billi jitħeġġeġ it-tqassim mill-ġdid ġust tad-dħul u tar-riżorsi filwaqt li 
s-Sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-faqar u t-twettiq tal-Għanijiet tal-Iżvilupp tal-
Millennju jingħataw forma u kontenut, inkluża l-garanzija ta’ dħul minimu adegwat fl-
Unjoni Ewropea kollha;

2. Jenfasizza n-natura b’ħafna dimensjonijiet tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali u jinsisti dwar 
id-dimensjoni u s-sostenibilità soċjali tal-politiki makroekonomiċi bħala parti integrali 
mill-istrateġija biex noħorġu mill-kriżi u tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, ħaġa li 
timplika modifika fil-prijoritajiet u fil-politiki, b’mod partikolari dawk monetarji, fil-Patt 
ta’ Stabilità u Tkabbir, fil-politiki tal-kompetizzjoni, tas-suq intern, f’dawk baġitarji u 
fiskali;

3. Jinsisti dwar il-promozzjoni tal-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali biex jiġi żgurat ir-
rispett tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u dwar impenji ċari fir-rigward tal-
formulazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea u l-politiki nazzjonali għall-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, biex jiġi żgurat l-aċċess universali għas-servizzi pubbliċi tas-
saħħa, tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali, tal-akkomodazzjoni, tal-protezzjoni 
soċjali, tal-impjieg bid-drittijiet, tal-pagi ġusti, tar-riformi dinjitużi u dħul deċenti għal 
kulħadd;

4. Jinnota li l-Kummissjoni Ewropea fid-dokument tagħha bl-isem “Strateġija EWROPA 
2020” tħabbar li l-ħruġ mis-sitwazzjoni ta’ riskju tal-faqar ta’ 20 miljun persuna huwa 
wieħed mill-ħames għanijiet għall-UE; aħna nqisu li jeħtieġ li għall-inqas dan l-għan jiġi 
rduppjat u jsir kredibbli bl-għajnuna tal-miżuri adegwati;

5. Iqis li l-esperjenza diversifikata tad-dħul minimu, akkumpanjat minn miżuri ta’ inklużjoni 
soċjali, turi li hija tassew mezz komplementari essenzjali għall-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali u jitlob għaldaqstant lill-Kummissjoni Ewropea biex tfassal inizjattiva li 
tappoġġja dawn l-esperjenzi, tikkunsidra l-aqwa prattiki u tippermetti l-kopertura 
universali ta’ dħul minimu deċenti fl-Unjoni Ewropea bħala miżura ta’ prevenzjoni kontra 
l-faqar u biex jiġu żgurati l-ġustizzja soċjali u l-ugwaljanza tal-opportunitajiet għal 
kulħadd, bla ma jiddgħajfu l-ispeċifiċitajiet ta’ kull Stat Membru;

6. Jenfasizza l-urġenza li jitfasslu u jintużaw indikaturi soċjoekonomiċi adegwati f’diversi 
oqsma (is-saħħa, l-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni, id-dħul, l-impjieg), indikaturi li 
jippermettu l-monitoraġġ u tkejjil tal-progress li sar fil-ġlieda kontra l-faqar u dak favur l-
inklużjoni soċjali u li għandhom ikunu ppreżentati kull sena fil-Jum dinji tal-ġlieda kontra 
l-miżerja (is-17 ta’ Ottubru), b’enfasi fuq l-iżvilupp ta’ din l-inklużjoni skont is-sess, il-
firxiet tal-età, is-sitwazzjoni tal-familja, id-diżabilità, l-immigrazzjoni, il-mard kroniku u 
l-livelli differenti ta’ dħul (60% tad-dħul medju, 50% tad-dħul medju, 40% tad-dħul 
medju) b’mod li jiġi kkunsidrat il-faqar relattiv, il-faqar estrem u l-gruppi l-iktar 
vulnerabbli;

7. Jinsisti dwar il-parteċipazzjoni tal-persuni li jinsabu f’sitwazzjoni ta’ faqar u tal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom fit-tfassil tal-politiki, tal-miżuri, tal-indikaturi u 
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tal-applikazzjoni tagħhom fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali;

8. Jinkariga lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Il-faqar u l-esklużjoni soċjali

L-aħħar dejta dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali ġiet ippubblikata mill-Eurostat1 f’Jannar 
2010, fir-rapport tiegħu dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien fl-2008 (ara t-Tabella I).

Wieħed jista’ jinnota minn dan li, minkejja d-dikjarazzjonijiet kollha dwar it-tnaqqis fil-faqar, 
l-inugwaljanzi soċjali marru għall-agħar u billi hemm kważi 85 miljun persuna mhedda bil-
faqar fl-Unjoni Ewropea (17% minn madwar 500 miljun abitant tal-Unjoni Ewropea, fi tmiem 
is-sena 2008, kienu jgħixu taħt il-limitu minimu tal-faqar, anki wara t-trasferimenti soċjali2), 
filwaqt li fl-2005, dan il-perċentwali kien ta’ 16% u fl-2000 ta’ 15% fl-UE-15.

Ir-rata tar-riskju tal-faqar hija ogħla għat-tfal u ż-żgħażagħ li għandhom sa 17-il sena milli 
għall-popolazzjoni kollha. Din ir-rata fl-2008 kienet tilħaq l-20% fl-UE-27, fi kliem ieħor, 
tifel u żagħżugħ minn kull ħamsa huma vittmi tal-faqar, fejn l-ogħla rati li ġew irreġistrati 
kienu fir-Rumanija (33%), il-Bulgarija (26%), l-Italja u l-Latvja (25%), Spanja (24%), il-
Greċja, il-Portugall, il-Litwanja u r-Renju Unit (23% kull wieħed) u l-Polonja (22%), u l-iktar 
rati baxxi kienu rreġistrati fid-Danimarka (9%), fis-Slovenja u fil-Finlandja (12% kull 
wieħed).

L-anzjani wkoll huma esposti għal riskju ogħla ta’ faqar milli l-popolazzjoni ġenerali. Ir-rata 
tar-riskju tal-faqar tal-anzjani ta’ 65 sena jew iktar kienet ta’ 19% fl-UE-27 fl-2008.

Madankollu, in-numru ta’ ħaddiema fqar qiegħed jiżdied. Hemm iktar minn 19-il miljun 
ħaddiem f’sitwazzjoni ta’ faqar. Dan ifisser li, minkejja l-fatt li jekk wieħed ikollu impjieg 
dan inaqqas tabilħaqq ir-riskju ta’ faqar, il-proliferazzjoni tal-impjiegi prekarji u b’pagi baxxi 
se twassal għal żieda tal-perċentwali ta’ ħaddiema mhedda mir-riskju tal-faqar. Fl-2008, ir-
rata tar-riskju tal-faqar tal-popolazzjoni li għandha impjieg kienet ta’ 8% bħala medja fl-UE-
27 fl-2008 u l-ogħla rati li ġew irreġistrati kienu fir-Rumanija (17%), il-Greċja (14%), il-
Polonja u l-Portugall (12% kull wieħed), Spanja u l-Latvja (11% kull wieħed).

Sabiex inħejju tabella ikbar li turi l-esklużjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea, huwa possibbli li 
naslu għar-rata ta’ riskju tal-faqar, li huwa kejl relattiv, permezz tar-rata ta’ privazzjoni 
materjali, li tkejjel l-esklużjoni soċjali f’termini iktar assoluti. Ir-rata ta’ privazzjoni materjali 
hija definita bħala n-nuqqas mhux mixtieq ta’, mill-inqas, tliet elementi materjali minn disgħa. 
Id-disa’ elementi materjali li jiffurmaw dan l-indikatur huma: 

- il-kapaċità li wieħed jiffaċċja spiża imprevista,
- il-kapaċità li annwalment wieħed ikun kapaċi jmur għal vaganza ta’ ġimgħa lil 

hinn minn art twelidu,
- l-eżistenza ta’ ħlasijiet pendenti (rimborżi ipotekarji jew ta’ interessi, kontijiet 

attwali, pagamenti fix-xahar għall-kiri/bejgħ jew rimborżi oħra ta’ self) 

                                               
1 Kundizzjonijiet tal-għajxien fl-2008 - Eurostat tat-18/01/10.
2 Il-limitu minimu nazzjonali tar-riskju tal-faqar ġie stabbilit għal 60% tad-dħul medjan nazzjonali, limitu li 
huwa inferjuri mid-dħul medju.
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- il-kapaċità li wieħed ikun jippermetti ikla magħmula minn laħam, tiġieġ jew ħut 
(jew l-ekwivalenti f’ħaxix) darba kull jumejn,

- il-kapaċità li wieħed isaħħan daru b’mod konvenjenti.
- il-pussess ta’ magna tal-ħasil,
- il-pussess ta’ televixin bil-kulur,
- il-pussess ta’ telefown, 
- il-pussess ta’ karozza privata.

Hekk kif wieħed jista’ jara f’Tabella II, din ir-rata ta’ privazzjoni materjali, fil-livell tal-
Unjoni Ewropea, fl-2008, kienet ukoll ta’ 17%, iżda kienet ferm ogħla f’għaxar Stati Membri: 
51% fil-Bulgarija, 50% fir-Rumanija, 37% fl-Ungerija, 35% fil-Latvja, 32% fil-Polonja, 28% 
fis-Slovakkja, 27% fil-Litwanja, 23% f’Ċipru u fil-Portugall u 22% fil-Greċja.

Huwa essenzjali li nintegraw il-prevenzjoni tal-faqar u l-ġlieda kontrih u kontra l-esklużjoni 
fil-politiki l-oħra, b’mod partikolari sabiex jiġi żgurat l-aċċess universali għas-servizzi 
pubbliċi, għall-impjiegi ta’ kwalità u bid-drittjiet u għal dħul li jippermetti li persuna tgħix 
b’mod dinjituż. Dan kollu jimplika kambjamenti fil-politiki attwali tal-Unjoni Ewropea, u 
distakk minnhom.

Ma nistgħux ninsew li, skont stħarriġ reċenti tal-Ewrobarometru dwar l-attitudnijiet taċ-
ċittadini tal-UE meta ffaċċjati bil-faqar, il-maġġoranza tagħhom (73%) iqisu li l-faqar huwa 
problema li tinsab fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, 89% jitolbu li l-gvernijiet tagħhom jieħdu 
azzjoni b’urġenza biex jiġġieldu kontra dan il-fenomenu u 74% jistennew li l-UE jkollha
wkoll rwol importanti f’dan il-kuntest. 

2. Sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-faqar

L-Aġenda soċjali tal-Kummissjoni Ewropea għall-2005-2010 għamlet progress meta s-sena 
2010 ntgħażlet bħala s-“Sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali”, billi 
ġie ddikjarat li l-għan tagħha huwa li tikkonferma u ssaħħaħ mill-ġdid l-impenn politiku li l-
UE ħadet sa mill-bidu nett hekk kif ġiet imnedija l-Istrateġija ta’ Lisbona bl-għan li jingħata 
“impatt deċiżiv fuq il-qerda tal-faqar”.

L-istudju tal-Eurostat1 dwar ir-riskju tal-faqar qabel u wara t-trasferimenti soċjali, skont l-età 
u s-sess, għas-sena 2007, jindika l-importanza tat-trasferimenti soċjali għall-prevenzjoni tal-
faqar, iżda n-nisa u t-tfal jibqgħu dawk li jintlaqtu l-iktar mill-qgħad, mix-xogħol prekarju u 
mħallas ħażin, mid-diskriminazzjonijiet fil-pagi u mill-allowances u l-pensjonijiet. (ara t-
tabella t’hawn taħt) 

                                               
1 “Combating poverty and social exclusion – a statistical portrait of the European Union 2010” (Il-ġlieda kontra 
l-faqar u l-esklużjoni soċjali – deskrizzjoni statistika tal-Unjoni Ewropea 2010)
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Qabel it-trasferimenti soċjali - riskju ta’ faqar

Inqas minn 18-
il sena  

Iktar minn 65 
sena

Irġiel Nisa

UE27 33% 24% 25% 27%

Wara t-trasferimenti soċjali - riskju ta’ faqar

Inqas minn 18-
il sena  

Iktar minn 65 
sena

Irġiel Nisa

UE27 20 20 16 18

Tajjeb li nżommu f’moħħna l-għanijiet u l-prinċipji gwida tas-Sena Ewropea tal-ġlieda kontra 
l-faqar u l-esklużjoni soċjali, li huma: ir-rikonoxximent tad-drittijiet, il-kondiviżjoni tar-
responsabilità u l-parteċipazzjoni, il-koeżjoni, l-impenn u l-azzjonijiet konkreti. Miżuri 
konkreti huma meħtieġa sabiex fil-livell tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri, dawn l-
għanijiet jiġu integrati fil-politiki ġenerali, b’mod partikolari fil-miżuri kontra l-kriżi 
ekonomika u soċjali, sabiex tingħatalhom tifsira prattika u sabiex huma jkollhom effetti 
konkreti għat-tnaqqis tal-faqar.

Barra minn hekk, tajjeb li nindikaw li l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha fit-twettiq tal-
Għanijiet tal-Millenju tan-Nazzjonijiet Uniti u r-riżoluzzjoni li tiddikjara t-tieni deċennju tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-qerda tal-faqar (2008 - 2017). Fatt li, sfortunatament, mhuwiex 
imniżżel fid-dokument tal-Kummissjoni Ewropea bl-isem “Strateġija Ewropa 2020” li 
jikkuntenta ruħu li jqis li l-ħruġ mis-sitwazzjoni ta’ riskju tal-faqar ta’ 20 miljun persuna 
huwa wieħed mill-ħames għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, din il-proposta ma 
tfissirx biss distakk fir-rigward tal-għanijiet inizjali tal-Istrateġija ta’ Lisbona, iżda hija ta’ 
xkiel ukoll għat-twettiq tal-Għanijiet tal-Millenju li jitnaqqas bin-nofs in-numru ta’ persuni li 
jgħixu taħt il-limitu minimu tal-faqar. Għaldaqstant, jeħtieġ li għall-inqas dan l-għan jiġi 
rduppjat u jsir kredibbli bl-għajnuna tal-miżuri adegwati.

Jeħtieġ li ninvestu fil-promozzjoni tal-integrazzjoni u tal-inklużjoni soċjali, bl-għan li jiġi 
żgurat ir-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, u fl-impenji evidenti fir-rigward tal-
formulazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea u tal-politiki nazzjonali għall-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, biex jiġi żgurat l-aċċess universali għas-servizzi pubbliċi 
essenzjali u għad-dritt għall-kura tas-saħħa, għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, għall-
akkomodazzjoni, għall-protezzjoni soċjali, għall-impjieg bid-drittijiet, għall-pagi ġusti, għal 
riformi dinjitużi u għal dħul deċenti għal kulħadd.

In-natura b’ħafna dimensjonijiet tal-faqar u l-esklużjoni soċjali teżiġi l-eżistenza ta’ 
dimensjoni soċjali fir-rigward tas-sostenibilità soċjali tal-politiki makroekonomiċi bħala parti 
integrali tal-istrateġija biex noħorġu mill-kriżi, u tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, fatt li 
jfisser tibdil fil-prijoritajiet u fil-politiki, partikolarment dawk monetarji, inkluż fil-qafas tal-
Patt ta’ Stabilità u Tkabbir, fil-politiki ta’ kompetizzjoni, tas-suq intern, f’dawk baġitarji u 
fiskali. Tajjeb ukoll li jiġi stabbilit għan globali, billi tingħata prijorità lill-koeżjoni 
ekonomika u soċjali u lid-difiża tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, ħaġa li tinvolvi bilanċ 
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bejn il-politiki ekonomiċi, dawk tal-impjieg, il-politiki soċjali u ambjentali u t-tqassim mill-
ġdid ġust tar-riżorsi u tad-dħul. 

3. L-irwol tad-dħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u favur l-inklużjoni soċjali

Rajna li l-aħjar mezz li bih nistgħu niġġieldu l-faqar u l-esklużjoni soċjali huwa l-prevenzjoni.  
Għaldaqstant, ikun tajjeb li:

- intejbu l-kwalità tal-impjiegi u l-pagi, bażi essenzjali tal-iżvilupp u tal-ħruġ mill-
kriżi;

- nistabbilixxu dritt reali għad-dħul, liema dritt huwa kkunsidrat bħala investiment 
soċjali bażiku;

- nagħtu garanzija ta’ allowances, pensjonijiet u sussidji għall-familji li jkunu ġusti;
- niżguraw l-aċċess universali għas-servizzi pubbliċi ta’ kwalità.

Flimkien mal-prijorità li tingħata lill-impjiegi bi drittijiet, ta’ kwalità u b’pagi ġusti, li jagħtu 
garanzija li dawk kollha li għandhom xogħol jistgħu joħorġu mis-sitwazzjoni ta’ faqar, tajjeb 
li nżommu f’moħħna li iktar minn 23 miljun persuna jinsabu qiegħda, huma esklużi mis-suq 
tax-xogħol, u li għandna niżguraw li dawn ikollhom sussidju għall-qgħad sabiex ikunu jistgħu 
jgħixu b’mod dinjituż.

Ngħarfu l-irwol importanti tas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali biex jiġi żgurat il-livell meħtieġ 
ta’ koeżjoni soċjali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, nagħtu garanzija tal-inklużjoni soċjali, 
intejbu l-livell ta’ taħriġ tal-persuni esklużi mis-suq tax-xogħol, nagħtu garanzija tad-drittijiet 
fundamentali u l-ugwaljanza tal-opportunitajiet.

Jeżistu diversi livelli tal-popolazzjoni u tal-gruppi li huma l-iktar vulnerabbli, mingħajr ma 
ninsew il-persuni bi bżonnijiet speċjali, l-immigranti, il-familji kbar jew b’ġenitur wieħed, il-
persuni b’mard kroniku u l-persuni bla dar, li għandhom bżonn l-għajnuna li tippermettilhom 
li jgħixu b’mod dinjituż. L-esperjenza vasta tad-dħul minimu fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-
Unjoni Ewropea, akkumpanjat minn miżuri ta’ inklużjoni soċjali, turi li dan huwa mezz 
kumplimentari essenzjali kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. 

Għaldaqstant, bħala element prinċipali tas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali, il-provvista ta’ dħul 
minimu tista’ tiġi definita bħala somma finanzjarja garantita għal dawk li ma jistgħux 
jakkwsitawh mingħajr għajnuna. Id-dritt għal salarju minimu huwa universali (japplika għaċ-
ċittadini kollha) u mhuwiex ta’ natura kontributorja (ma jirrikjedix ħlasijiet perjodiċi għal 
fond bħal ma huwa l-każ tal-assigurazzjonijiet).

Din il-miżura teżisti f’diversi pajjiżi Ewropej u hija kkaratterizzata, fil-formulazzjonijiet 
diversi tagħha, mill-garanzija ta’ livell minimu ta’ dħul, ikkunsidrat bħala essenzjali għas-
sussistenza taċ-ċittadini, kif ukoll għall-iżvilupp ta’ miżuri ta’ inċentiv sabiex il-benefiċjarji 
tagħhom isiru awtonomi fir-rigward ta’ din l-għajnuna. Hija ttieħdet wara r-rakkomandazzjoni 
92/441/KE li tat definizzjoni tal-kriterji komuni dwar “ir-riżorsi suffiċjenti u l-assistenza 
soċjali fis-sistemi ta’ protezzjoni soċjali”.
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Fl-Aġenda soċjali, ippubblikata fi Frar 2005, il-Kummissjoni Ewropea rrepetiet l-impenn 
tagħha li tippubblika komunikazzjoni dwar dan is-suġġett, ħaġa li wettqet fi Frar 2006, taħt 
forma ta’ konsultazzjoni. 

Għalhekk wasal iż-żmien li nerġgħu lura għall-impenji preċedenti tal-1992, iżda din id-darba 
sabiex inwettquhom u ntejbu l-effiċjenza tagħhom, billi naraw li l-imsemmija “inklużjoni 
attiva” ma tkunx sinonimu ta’ regressjonijiet għal dawk kollha li ftit għandhom ċans jidħlu 
fis-suq tax-xogħol bi drittijiet u pagi ġusti, fatt li jeħtieġ parteċipazzjoni fil-proċessi kollha tal-
fqar u dawk esklużi, tal-ħaddiema u l-organizzazzjonijiet soċjali u t-trejdjunjonisti li 
jirrappreżentawhom.



PR\810174MT.doc 13/16 PE439.981v01-00

MT

Tabella I - Limitu minimu ta’ faqar u rata ta’ riskju ta’ faqar
Rati ta’ riskju ta’ faqar għall-popolazzjoni:Limitu 

minimu ta’ 
faqar

(f’PPS) 

totali mit-twelid

sa 17-il sena

ta’ 65 sena 
jew iktar

li għandha 
impjieg

UE27 - 17 p 20p 19p 8p
Il-Belġju 10100 15 17 21 5

Il-Bulgarija 2800 21 26 34 7
Ir-

Repubblika 
Ċeka

5800 9 13 7 4

Id-
Danimarka

10500 12 9 18 5

L-Estonja 10600 15 15 15 7
Il-Ġermanja 4700 19 17 39 7

L-Irlanda 10900 16 18 21 6
Il-Greċja 7200 20 23 22 14
Spanja 8400 20 24 28 11
Franza 9700 13 17 11 7
L-Italja 9000 19 25 21 9
Ċipru 11300 16 14 49 6

Il-Latvja 4400 26 25 51 11
Il-Litwanja 4200 20 23 29 9

Il-
Lussemburg-

u

16500 13 20 5 9

L-Ungerija 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

L-Olanda 11300 11 13 10 5
L-Awstrija 11200 12 15 15 6
Il-Polonja 3900 17 22 12 12

Il-Portugall 5800 18 23 22 12
Ir-Rumanija 1900 23 33 26 17
Is-Slovenja 8400 12 12 21 5
Slovakkja 4000 11 17 10 6

Il-Finlandja 9600 14 12 23 5
L-Isvezja 10400 12 13 16 7

Ir-Renju Unit 11600p 19p 23p 30p 9p
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Tabella II - Privazzjoni materjali, 2008
Perċentwali tal-popolazzjoni li m’għandhiex il-mezzi:Rata ta’ 

privazzjo-
ni 

materjali

li 
jippermett-

ulha li 
annwalment 
tkun kapaċi 
tmur għal 

vaganza ta’ 
ġimgħa lil 
hinn minn 

art twelidha

biex 
issaħħan 

darha 
b’mod 

konvenjen
ti

li jippermettulha ikla 
magħmula minn 

laħam, tiġieġ jew ħut 
(jew l-ekwivalenti 
f’ħaxix) darba kull 

jumejn

li 
jipper-
mettu li 
jkollha 
karozza 
privata

UE27 17e 37 10e 9 9
Il-Belġju 12 26 6 5 6

Il-Bulgarija 51 59 34 30 28
Ir-

Repubblika 
Ċeka

16 39 6 12 11

Id-
Danimarka

: 10 : 2 8

L-Estonja 13 25 6 11 5
Il-Ġermanja 12 44 1 5 17

L-Irlanda 14 30 4 3 9
Il-Greċja 22 50 15 7 9
Spanja 9 34 5 2 5
Franza 13 32 5 8 4
L-Italja 16 40 11 8 3
Ċipru 23 46 29 5 1

Il-Latvja 35 55 17 23 24
Il-Litwanja 27 60 22 19 13

Il-
Lussemburg-

u

4 12 1 2 2

L-Ungerija 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

L-Olanda 5 14 2 2 5
L-Awstrija 14 28 4 13 7
Il-Polonja 32 63 20 21 17
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Il-Portugall 23 64 35 4 9
Ir-Rumanija 50 76 25 19 49
Is-Slovenja 17 30 6 12 3
Slovakkja 28 57 6 29 20

Il-Finlandja 9 18 2 3 8
L-Isvezja 5 11 1 2 3

Ir-Renju Unit 11 24 6 4 5


