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I. Tibdil demografiku u l-konsegwenzi tiegħu għar-reġjuni tal-Ewropa

It-tibdil demografiku fl-UE huwa fatt, u għalhekk il-mod kif jiġi trattat huwa wieħed mill-
impenji ewlenin tal-ġejjieni.  Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri r-rati tat-twelid qed jinżlu, 
filwaqt li t-tul mistenni tal-ħajja qed jitwal. Skont il-previżjonijiet tal-Eurostat, fl-2050 il-
popolazzjoni tal-UE se jkollha taqlib drammatiku fl-istruttura tal-etajiet, l-aktar rigward il-
ġenerazzjoni ’l fuq mis-sittin sena.  Dan it-tixjiħ tal-popolazzjoni jimxi id f’id ma’ tibdil 
fil-qasam ekonomiku u soċjali u ma’ dak li għandu x’jaqsam mas-soċjetà nnifisha.  

Ir-rapporteur hija tal-fehma li t-tibdil demografiku jwassal għal sfidi ġodda f’bosta reġjuni 
tal-UE. Għalhekk, l-iżvilupp demografiku għandu jiġi analizzat qabel kollox fil-livell tar-
reġjuni, fejn jiġu osservati żviluppi differenti ħafna. Filwaqt li fiż-żoni rurali t-tibdil 
demografiku għandu bħala effett l-emigrazzjoni taż-żgħażagħ, żoni urbani benestanti 
jipprofittaw minn fluss ta’ immigrazzjoni lejhom.  Żoni b’densità qawwija ta’ 
popolazzjoni bħal Londra joħorġu “rebbieħa” mit-tibdil demografiku, filwaqt li r-reġjuni 
l-ġodda tal-Ġermanja u r-reġjuni fil-Punent tal-Polonja u fit-Tramuntana ta’ Spanja huma 
“t-telliefa”. F’madwar 20 reġjun, it-tnaqqis demografiku se jkun jammonta għal 10%.

II. It-tibdil demografiku u l-politika reġjonali tal-UE 

Mhux ir-reġjuni kollha rrealizzaw li t-tibdil demografiku fih riskji imma wkoll 
opportunitajiet għalihom. Id-diversità ta’ sfidi tfisser li r-reġjuni u l-ibliet jeħtieġu 
strateġiji distinti. Bħala prinċipju, din ir-responsabilità hija fil-kompetenza tal-Istati 
Membri, iżda r-rapporteur hija konvinta li r-reġjuni għandhom jaġixxu b’mod proattiv u 
għal dan il-għan għandhom bżonn gwida u prospettivi fl-istess ħin. 

Il-konklużjonijiet tal-Ħames Rapport dwar il-Koeżjoni1 hemm enfasi fuq l-importanza tat-
tibdil demografiku. Anki l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-UE “Il-promozzjoni tas-
solidarjetà bejn ir-reġjuni" tgħid li d-drittijiet ta' kull ġenerazzjoni għandhom ikunu 
ggarantiti. It-tfal u ż-żgħażagħ għandhom jipparteċipaw fis-soċjeta – u dan jirrekjedi l-
appoġġ għall-familji tagħhom, il-ħolqien u l-manutenzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kura u ta’ 
edukazzjoni ta’ livell għoli, taħriġ vokazzjonali u prospettivi professjonali. Il-
ġenerazzjonijiet tan-nofs jeħtieġu appoġġ għall-kura u l-edukazzjoni ta’ uliedhom, iżda 
wkoll fil-kura għall-ġenerazzjonijiet anzjani. L-anzjani għandhom bżonn l-għajnuna għal 
parteċipazzjoni attiva u indipendenti fil-ħajja soċjali.

L-Istati Membri u r-reġjuni jistgħu jużaw il-Fondi Strutturali biex jiżviluppaw strateġiji 
mfassla b’mod preċiż skont il-ħtiġijiet tagħhom. B’hekk il-politika strutturali 
tikkofinanzja proġetti li jirnexxilhom jinfluwenzaw it-tibdil demografiku.   L-Istati 
Membri, fil-pjanijiet tagħhom, allokaw kważi EUR 30 biljun (8.5% tal-Fondi Strutturali) 
fil-perjodu ta’ programmar 2007-2013 għal miżuri f’dan il-qasam. Għaldaqstant, il-
politika reġjonali hija element essenzjali biex jiġi affrontat it-tibdil demografiku.

III. Kompiti u kwistjonijiet

                                               
1 COM(2010)0642
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Ir-rapporteur hija konxja tal-fatt li t-tibdil demografiku huwa suġġett trasversali1. 
Madankollu, hija tal-opinjoni li anki l-politika strutturali, u proprju hi, trid tilqa' għall-
isfidi enormi tat-tibdil demografiku. 

1. Riformi ġenerali tal-politika strutturali 

a) Ir-rapporteur hija tal-fehma li, għal dan l-iskop, il-Fondi Strutturali għandhom jiġu 
eżaminati mill-ġdid biex wieħed jara kif jistgħu jiġu adattati aħjar għat-tibdil 
demografiku. Il-bniedem jibqa’ jgħix fil-post ta’ residenza tiegħu biss meta jħossu 
komdu hemmhekk, meta jsib ix-xogħol, mezzi ta’ trasport pubbliku, għażla ta’ 
avvenimenti kulturali kif ukoll strutturi fil-qasam tas-saħħa li jiffunzjonaw. 

b) Hemm bżonn li wieħed jikkunsidra jekk fil-livell reġjonali, flimkien mal-PGD 
għandhomx jiġu meqjusa wkoll aspetti tat-tibdil demografiku bħala kriterju għall-
allokazzjoni ta' mezzi mill-Fondi Strutturali. Id-“Demographic Vulnerability Index” 
tad-DĠ REGIO2 jista’ jservi ta’ eżempju.

c) Ir-reġjuni għandhom jikkunsidraw b’aktar attenzjoni milli qed jagħmlu bħalissa t-tibdil 
demografiku fil-Programmi Operattivi tagħhom u għandhom jiżviluppaw strateġija biex 
jaffrontaw dan it-tibdil.

d) Reġjuni individwali, li huma partikolarment milquta mit-tibdil demografiku, jistgħu 
jservu bħala “reġjuni ta’ prova” biex jiġu sperimentati approċċi innovattivi fil-ġestjoni 
tat-tibdil fil-livell reġjonali u biex jinġibdu konklużjonijiet għal reġjuni oħra tal-Ewropa.

2. Żvilupp urban u infrastruttura 

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fl-
iżvilupp sostenibbli urban wieħed għandu jqis li jiġu kkunsidrati l-istrutturi demografiċi li 
qed jinbidlu. Ir-rapporteur tara sfidi kbar mhux biss għall-ispazji rurali iżda wkoll għall-
ibliet, biex jiġu indirizzati t-tnaqqis fil-popolazzjoni u ż-żieda tal-età medja.

a) Anki jekk tiġi evitata “kompetizzjoni mhux produttiva” biex jiġu attirati l-abitanti, ir-
reġjuni għandhom jippruvaw isostnu l-konkorrenza bħala lokalizzazzjoni għall-
investimenti – u għandhom, anki bl-għajnuna tal-Fondi Strutturali, jikkunsidraw b’aktar 
attenzjoni titjib fil-kollegamenti tat-trasport, fil-possibilitajiet ta’ taħriġ vokazzjonali u fil-
kwalità tal-ħajja. Il-lokalitajiet rurali iżgħar jistgħu pereżempju jsiru ċentri importanti 
bħala postijiet tal-irtir għall-anzjani.

b) Biex tiġi evitata l-emigrazzjoni għandhom jiġu żviluppati bliet b'ambjent komdu 
għat-tfal u l-familji. Dan ifisser ukoll li l-ħtiġijiet tal-familji jkunu jinsabu fil-qrib. Il-
post tax-xogħol, l-abitazzjoni u l-postijiet ta’ mistrieħ għandhom ikunu jinsabu viċin 

                                               
1 Ara wkoll 2010/2027(INI) tal-Kumitat EMPL.
2 "Demography Vulnerability Index", ara d-Dokument ta’ Ħidma tal-Kummissjoni "Regions 2020“, SEC(2008).
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xulxin. Dan ifisser li fl-ippjanar tal-ibliet ikun hemm taħlita fl-użu taż-żona għall-
akkomondazzjoni, l-industrija, l-infrastruttura u l-ispazji ħodor. Il-bliet għandhom jinvestu 
f’postijiet ta’ rikreazzjoni, spazji ħodor, kif ukoll istituzzjonijiet għall-membri tal-familja 
li jeħtieġu kura.

c) Ir-rinnovament (u/jew ir-rikostruzzjoni) tal-ibliet għandu jkun megħjun 
finanzjarjament, peress li miżuri ta’ demolizzjoni mhumiex ekonomikament interessanti. 
L-ippjanar tal-ibliet għandu jqis b’aktar attenzjoni l-proċessi ta’ diminuzzjoni, anki billi 
tingħata ħajja ġdida u jiġu ristrutturati ċ-ċentri tal-bliet; sa issa ftit hemm esperjenza 
rigward dan il-punt. Il-lokalitajiet ikkonċernati jistgħu jitqiesu bħala “reġjuni ta’ prova” 
(ara 1.d), u s-soluzzjonijiet li jkollhom jistgħu mbagħad jiġu applikati mal-Ewropa kollha.

d) Għandhom jinstabu kunċetti innovattivi biex ikunu sodisfatti l-ħtiġijiet tat-trasport 
pubbliku lokali. Pereżempju, numru iżgħar ta’ impjegati jfisser anqas klijenti. Fiż-żoni 
rurali s-servizzi tal-linja għandhom jitwaqqfu parzjalment. 

3. Il-politika tal-anzjani, it-tfal u l-familja 

Il-kontribut (ekonomiku u soċjali) pożittiv li l-anzjani jagħtu lis-soċjetà spiss jiġi 
sottovalutat. Ir-rapporteur tilqa’ l-pjan li s-sena 2012 tiġi pproklamata bħala s-sena 
Ewropea għat-tixjiħ attiv u l-promozzjoni tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Fl-istess 
ħin, iż-żgħażagħ għandhom ikunu integrati fl-oqsma kollha tas-soċjetà u jkollhom 
opportunitajiet tajba fil-qasam edukattiv u fis-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, għandha 
tissaħħaħ partikolarment il-promozzjoni tan-nisa u tal-familji.

a) Il-lokalitajiet għandhom ikunu attraenti għall-anzjani, biex tiġi evitata l-esklużjoni 
soċjali. Dan jinkludi pereżempju aċċess mingħajr ostakli għall-uffiċċji pubbliċi. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu esplorati toroq ġodda fl-akkomodazzjoni adattata għall-anzjani, 
pereżempju permezz ta’ żoni ta’ residenza protetti jew binjiet għall-ġenerazzjonijiet 
differenti bis-saħħa ta’ fondi mill-Fond Ewropew għall-iżvilupp Reġjonali. Jistgħu ukoll 
jiġi promoss il-bini ta’ akkomodazzjoni adattata għall-anzjani bi ħlasijiet favorevoli ta’ 
interessi.

b) Reġjuni li qed jiċkienu, li jridu jadattaw ruħhom għat-tixjiħ tal-popolazzjoni li tibqa’ 
tgħix fihom, huma kostretti jadattaw ukoll il-kontribut tagħhom fil-qasam soċjali u tas-
saħħa skont il-ħtieġa. Għandhom jiġu allokati fondi ta’ għajnuna biex il-persuni anzjani 
jkunu ggarantiti l-kura fid-djar u l-kura medika fuq firxa wiesgħa.

c) Biex titjieb il-konċiljazzjoni bejn il-familja u x-xogħol, il-lokalitajiet għandhom 
bżonn ta’ kura tat-tfal ta' diversi etajiet matul il-ġurnata, li għandha tkun affidabbli u 
mingħajr ħlas. Barra minn hekk, għandu jkun hemm offerta suffiċjenti ta’ possibilitajiet 
ta’ akkomodazzjoni adattata għall-familja bi prezzijiet raġonevoli. Ir-rati tat-twelid jistgħu 
jerġgħu jibdew jogħlew biss jekk l-offerta ta’ kura u ta’ taħriġ u l-possibilitajiet ta’ futur 
għaż-żagħżagħ ikunu tajbin.

4. Migrazzjoni
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Sa issa l-immigrazzjoni minn barra l-UE kienet is-sors l-aktar importanti għaż-żieda fil-
popolazzjoni. Għal raġunijiet demografiċi l-Ewropa se tibqa’ tiddependi mill-
immigrazzjoni ta’ ħaddiema kkwalifikati. Fl-istess ħin wieħed jinnota li l-integrazzjoni 
tal-immigrati għandha riżultati differenti ta’ suċċess fir-reġjuni Ewropej.

a) Fl-opinjoni tar-rapporteur, it-tibdil demografiku jitlob strateġija ta’ migrazzjoni 
Ewropeja fuq perjodu ta’ żmien twil. L-UE għandha tikkoordina aħjar l-immigrazzjoni u 
l-integrazzjoni. L-immigrazzjoni legali għandha tiġi regolata mal-Ewropa kollha.

b) Ir-reġjuni għandhom jirċievu aktar fondi għall-integrazzjoni tal-immigranti. Barra 
minn hekk, jeħtieġu appoġġ biex jintgħelbu l-preġudizzji kontra l-immigranti.

5. Impjiegi

Fid-dawl tat-tnaqqis fil-popolazzjoni, ir-rapporteur tqis li ż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-
popolazzjoni fid-dinja tax-xogħol u t-tijib fil-kwalifiki huma ta’ importanza ċentrali 
biex jinżamm il-livell ta’ benessri, produttività u koeżjoni soċjali. Fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni attwali qed jiġu allokati EUR 19-il biljun biex jitneħħew ostakli għall-
impjieg, partikolarment tan-nisa, iż-żgħażagħ, il-persuni ta’ età avvanzata jew il-ħaddiema 
bi kwalifiki baxxi. 

a) Il-politika ta’ koeżjoni għandha tintuża b’aktar forza minn qabel biex jingħata appoġġ 
għal miżuri favur gruppi tal-popolazzjoni li l-potenzjal ta’ impjieg tagħhom għadu ma 
ġiex eżawrit.  B’mod partikolari, il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għandu jkun artikolat 
b’mod li l-potenzjal sħiħ ikun jista’ jiġi sfruttat.

b) Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa fost l-akbar problemi f’bosta reġjuni; dan għandu juża 
l-fondi tal-FSE biex jiggarantixxi l-inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ u biex jagħtihom il-
possibilità jiksbu xogħol adattat għalihom.

c) Anki l-kwota tal-impjieg fost in-nisa għadha baxxa wisq. It-tibdil demografiku huwa 
argument addizzjonali biex tingħata l-possibilità li aktar nisa mill-gruppi kollha tal-età 
jkollhom aċċess għall-impjiegi u għall-programmi tat-tagħlim tul il-ħajja.

6. Strumenti analitiċi u l-aħjar prattika

Biex jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi tat-tibdil demografiku huwa importanti ħafna għar-
rapporteur li dan it-tibdil jitqies mill-perspettiva statistika. Fi stadju ulterjuri, il-
koordinazzjoni bejn l-entitajiet kompetenti għandha titjieb.

a) biex jiġu kkalkolati l-iżviluppi demografiċi fir-reġjuni Ewropej l-għodod ta’ analiżi 
għandhom jiġu rfinati filwaqt li jiġu kkunsidrati wkoll l-aspetti reġjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tirfina d-“Demography Vulnerability Index” u taġġornah regolarment. Barra 
minn hekk, id-databanks lokali, reġjonali u nazzjonali dwar l-iżvilupp demografiku 
għandhom ikunu komparabbli, sabiex id-data tkun tista’ tiġi analizzata u vvalutata mal-
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Ewropa kollha1. 

b) ir-reġjuni għandhom jiżviluppaw strateġiji flimkien, li jibnu fuq il-kooperazzjoni. Il-
kooperazzjoni mal-atturi lokali u reġjonali (p.e. is-servizzi tas-saħħa jew is-servizzi 
soċjali) hija importanti. Il-Kummissjoni, barra minn hekk, għandha għal darb’oħra 
teżamina l-possibilità li twettaq proġett Erasmus għal rappreżentanti magħżula ta’ 
entitajiet lokali u reġjonali. 

                                               
1 Ara x-SHARE-Databank dwar is-saħħa, it-tixjiħ u l-ħruġ mill-ħajja tax-xogħol fl-Ewropa.


