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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0091/2012 imressqa minn José Luís Baro Fuentes (ta’ ċittadinanza 
Spanjola), f’isem Empleo Senior, dwar l-introduzzjoni ta’ Fond Strutturali 
għall-promozzjoni tal-impjegar ta’ persuni ta’ età ta’ iktar minn 45 sena

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, f’isem l-organizzazzjoni Empleo Senior, jindika d-diffikultajiet li jiffaċċjaw 
persuni mhux impjegati ta’ età ta’ 45 sena ’l fuq, u jwissi li, minkejja l-esperjenza u l-
produttività tagħhom, jiffaċċjaw id-diskriminazzjoni u jiġu affettwati b’mod sproporzjonat 
minn distorsjoniiet attwali fis-suq tax-xogħol. Il-petizzjoni ssemmi li r-rata tal-qgħad għal 
persuni ta’ età ta’ iktar minn 45 sena fi Spanja hija ta’ 20%, li tista’ tiġi mqabbla biss mar-rata 
fost il-persuni ta’ taħt it-30 sena. Il-petizzjonant josserva wkoll li l-qgħad f’dan il-grupp ta’ 
etajiet għandu tendenza li jkun għal żmien fit-tul, preċiżament meta persuni qiegħda jkollhom 
responsabbiltajiet familjari ikbar, u li jkollu impatt sever fuq kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex isaħħaħ u jkabbar l-appoġġ għal 
persuni qiegħda ta’ età ta’ iktar minn 45 sena (billi tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni tal-età, 
tiġi pprovduta gwida waqt it-tfittix ta’ impjieg, jinħolqu inċentivi għall-impjieg, u jiżdiedu r-
riżorsi għall-programmi tal-edukazzjoni u t-taħriġ). B’mod partikolari, il-petizzjonant jitlob li 
l-Parlament Ewropew jadotta r-riżoluzzjoni li ssejjaħ għall-introduzzjoni ta’ Fond Strutturali 
għall-promozzjoni tal-impjegar ta’ persuni ta’ età ta’ iktar minn 45 sena.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

Iż-żieda fir-rata tal-impjiegi tan-nisa u l-irġiel ta’ bejn l-20-64 għal 75% hija waħda mill-miri 
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ewlenin tal-UE 2020 li għandha l-impenn tal-Kunsill Ewropew bħala parti mill-Istrateġija 
Ewropa 2020. Dan huwa objettiv kondiviż bejn l-Istati Membri u l-Unjoni. Madankollu, it-
twassil b’suċċess għal din il-mira jitlob parteċipazzjoni ikbar mill-ħaddiema akbar fl-età, il-
ħaddiema bi ftit kompetenzi professjonali u miż-żgħażagħ.

Il-Fond Soċjali Ewropew ("FSE") jimmira li jżid l-opportunitajiet tax-xogħol għall-ħaddiema, 
inkluż dawk ta’ età ta’ iktar minn 45 sena1. It-titjib fl-aċċess għall-impjiegi, l-inkoraġġiment 
tat-tixjiħ attiv u ħajjiet tax-xogħol itwal kif ukoll iż-żieda fl-adattabilità tal-ħaddiema huma l-
prijoritajiet ewlenin tal-FSE fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-20132. Il-FSE 
jikkofinanzja pereżempju t-taħriġ tal-ħaddiema akbar fl-età sabiex jibqgħu iżjed fl-impjieg, il-
gwida mfassla b’mod speċifiku għal dawk li qed ifittxu xogħol – inklużi l-persuni qiegħda ta’ 
età ta’ iktar minn 45 sena – sabiex jerġgħu jiddaħħlu fis-suq tax-xogħol, u l-forom flessibbli 
tal-organizzazzjoni tax-xogħol sabiex jitwalu l-ħajjiet tax-xogħol. 

Fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, l-Istati Membri rriservaw kważi €1 biljun (minn €75 
biljun) għall-miżuri li jinkoraġġixxu t-tixjiħ attiv u jtawlu l-ħajjiet tax-xogħol. Iż-żieda fl-
adattabilità tal-ħaddiema, tal-impriżi u tal-imprendituri hija l-prijorità tal-FSE bl-ogħla 
allokazzjoni (iżjed minn 20%) u tappoġġja wkoll il-ħaddiema ta’ età ta’ iktar minn 45 sena. 
Dawn tal-aħħar għandhom jibbenefikaw ukoll mill-miżuri attivi u preventivi tas-suq tax-
xogħol, li jammontaw għal 15.3% tal-allokazzjoni ġenerali tal-FSE.

Id-dejta disponibbli dwar il-parteċipazzjoni fil-proġetti tal-FSE fl-20113, turi li l-persuni akbar 
fl-età (persuni li għandhom età ta’ bejn il-55 u l-64 sena) jirrappreżentaw 6.37%, filwaqt li l-
grupp ta’ bejn il-25-54 sena jammontaw għal 62.18%.
L-inkoraġġiment tat-tixjiħ attiv u t-titwil tal-ħajja tax-xogħol bl-aħjar kundizzjonijiet possibbli 
huma wkoll uħud mill-prijoritajiet tal-FSE 2007-2013 fi Spanja. B’mod iżjed konkret, l-
istrateġija tal-FSE fi Spanja tfittex li trawwem l-istabbilità tal-impjiegi u ttejjeb l-adattabilità 
tal-ħaddiema. Skont dan tal-aħħar, il-FSE jikkofinanzja l-azzjonijiet biex, inter alia: 
i) Jiżviluppa sistemi u strateġiji għat-tagħlim tul il-ħajja fil-kumpaniji, ikkumplimentati minn 
taħriġ ieħor u servizzi għall-impjegati;
ii) Jiddisinja u jistabbilixxi mudelli ta’ xogħol ġodda u iżjed produttivi;
iii) Jiżviluppa impjiegi speċifiċi, taħriġ u servizzi ta’ appoġġ sabiex jassistu r-ristrutturar 
f’diversi setturi.

Dawn l-azzjonijiet iressqu lejn xulxin l-amministrazzjoni pubblika lokali, iċ-ċentri ta’ riċerka, 
il-kumpaniji privati rilevanti u l-utenti aħħarin fil-ħolqien ta’ soluzzjonijiet għat-titwil tal-
ħajja tax-xogħol, filwaqt li jkunu wkoll il-mutur tal-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiż. 
Iżjed informazzjoni dwar il-programmi tal-FSE Spanjol tista’ tinstab fuq dan is-sit: 
http://www.empleo.gob.es/uafse/.
Il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 huma 
kompletament konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li l-politika ta’ koeżjoni 
għandha tappoġġja l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-miri ewlenin tal-UE. Il-proposta għar-
Regolament tal-FSE4 tipprovdi li l-FSE għandu jappoġġja l-objettiv tematiku tal-impjiegi 
                                               
1 Skont l-Artikolu 162 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2 Art. 3(1)(a) u (b) tar-Regolament (KE) nru 1081/2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:EN:PDF).
3 Id-dejta dwar il-parteċipazzjoni tan-nies fl-età ta’ bejn il-45-64 mhijiex disponibbli.
4 COM(2011)607 finali/2 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:EN:PDF ).
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permezz tal-prijoritajiet ta’ investiment, inter alia, tat-tixjiħ b’saħħtu u attiv, l-aċċess għall-
impjiegi għal dawk li qed ifittxu x-xogħol u l-adattament tal-ħaddiema għall-bidla. Din 
tistipula wkoll li l-objettiv tematiku tal-edukazzjoni għandu jiġi segwit, inter alia, permezz 
tal-prijorità ta’ investiment tat-titjib fl-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja u tat-titjib tal-ħiliet u l-
kompetenzi tal-forza tax-xogħol. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, dawn il-prijoritajiet ta’ 
investiment għandhom jippermettu lill-Istati Membri u lir-reġjuni li jqisu bis-sħiħ il-problemi 
li jaffaċċjaw dawk li qed ifittxu x-xogħol u l-ħaddiema ta’ età ta’ iktar minn 45 sena meta 
jiddisinjaw il-programmi operazzjonali tagħhom. Madankollu, it-trattament b’suċċess ta’ 
dawn il-kwistjonijiet jitlob li l-Istati Membri u r-reġjuni jallokaw biżżejjed riżorsi mill-FSE 
għalihom. Sabiex jiġi żgurat li jiġi allokat baġit mill-FSE adegwat biex jiġu indirizzati dawn 
il-problemi kif ukoll sfidi oħra fl-impjiegi, fl-edukazzjoni u fl-inklużjoni soċjali, il-
Kummissjoni pproponiet – bħala parti mill-proposta tagħha dwar il-Qafas Finanzjarju 
Plurieannli1 – li sehem minimu ta’ 25% mill-pakkett tal-koeżjoni jiġi allokat għall-FSE.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-Fond Soċjali Ewropew għandu jkompli jindirizza l-
problemi li jaffaċċjaw dawk qiegħda ta’ età ta’ iktar minn 45 sena li rrefera għalihom il-
petizzjonant. Sabiex jiġi żgurat li fil-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss jiġu allokati 
biżżejjed riżorsi finanzjarji għal dawn u sfidi oħra fl-impjiegi, fl-edukazzjoni u soċjali, il-FSE 
għandu jibbenefika minn sehem minimu ta’ mill-inqas 25% tal-pakkett ta’ koeżjoni. Sabiex 
jiġu ttrattati l-problemi li jaffaċċjaw il-persuni qiegħda fi Spanja ta’ età ta’ iktar minn 45 sena, 
il-Kummissjoni tagħti l-parir lill-petizzjonant biex jagħmel kuntatt mal-awtoritajiet nazzjonali 
u lokali responsabbli mill-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali tal-FSE bil-ħsieb li 
b’mod konġunt jiżviluppaw proġetti li jappoġġjaw l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fis-suq 
tax-xogħol.

                                               
1 Il-baġit għall-Ewropa 2020, COM(2011)500 finali.


