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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni pproponiet li tagħmel l-2012 is-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv. L-għan 
ġenerali ta' din is-Sena Ewropea huwa li jħeġġeġ u jsostni l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali tagħhom, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili fl-isforzi tagħhom biex 
jippromwovu tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni li dejjem qiegħda tikber, ta’ dawk li qed joqorbu s-sittin sena u aktar, biex 
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 
titrawwem il-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà u jitħeġġeġ it-tixjiħ f’saħħtu. 

L-Artikolu 2 tal-Proposta għal Deċiżjoni jistabbilixxi għadd ta' objettivi. Il-miżuri prattiċi li 
għandhom jittieħdu biex jintlaħqu dawn l-objettivi huma mfissra fl-Artikolu 3 u jinkludu l-
inizjattivi li jridu jiġu organizzati u mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali tal-
Istati Membri. 

Għalhekk, l-emendi li qiegħed jipproponi l-Kumitat REGI huma maħsuba biex

- Jiżguraw li t-tixjiħ attiv jitpoġġa fis-sod fuq l-aġenda tal-politika;  

- Iżidu subtitolu mal-isem tas-Sena Ewropea - Il-promozzjoni tas-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet - li permezz tiegħu tingħata attenzjoni kbira għar-raġuni għalfejn is-
soċjetajiet għandhom jippromwovu t-tixjiħ attiv.     

- Jenfasizzaw ir-rwol ewlieni li s-Sena Ewropea tista' twettaq billi ssostni u tillieva proġetti u 
inizjattivi reġjonali u lokali li permezz tagħhom persuni mdaħħlin fiż-żmien jistgħu 
jikkontribwixxu għall-komunità tagħhom, u jibbenefikaw minn protezzjoni, sigurtà u kura tas-
saħħa adegwati; 

- Jiżguraw li tiżdied il-kuxjenza ġenerali fi bliet u reġjuni tal-Istati Membri;  

- Jiżguraw li l-inizjattivi li jittieħdu fid-dawl tas-sena Ewropea għal tixjiħ attiv ikollhom 
approċċ deċentralizzat u, kif enfasizzat fil-Patt Territorjali tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali 
dwar l-Istrateġija tal-Ewropa għall-2020, ikunu bbażati fuq sjieda fuq ħafna livelli;  

- Jipprovdu għal koordinazzjoni, koerenza u effettività preċiżi permezz tat-tfassil ta' gwida 
strateġika dwar l-implimentazzjoni tal-proġetti li jinbdew fid-dawl tas-Sena Ewropea.

- Iqajmu l-kuxjena dwar l-importanza tal-iżvilupp tat-teknoloġiji ICT, li jistgħu effettivament 
jagħtu rispons għall-isfidi ta' soċjetà li qed tixjieħ.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Skont l-Artikolu 156 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), il-Kummissjoni għandha 
tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u tiffaċilita l-koordinament tal-
azzjoni tagħhom fil-qasam tal-politika 
soċjali; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Addizzjoni mal-qafas istituzzjonali l-ġdid previst fit-Trattat dwar il-Funzjonament dwar l-
Unjoni Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-parti tal-popolazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea magħmula minn persuni li 
qegħdin joqorbu s-sittin sena u iktar se 
tiżdied b'rata ħafna aktar mgħaġġla minn 
qatt qabel. L-akbar żieda mistennija tiġri 
matul il-perjodu 2015-35 meta l-
popolazzjoni ta' dawk fl-età ta' 60 sena u 
aktar se tkun qed tiżdied b'żewġ miljun 
persuna fis-sena. Din iż-żieda hija 
pożittiva ħafna peress li hija konsegwenza 
loġika tat-titjib fil-kura tas-saħħa u fil-
kwalità tal-għajxien. Madanakollu, 
minħabba r-realtà tat-tibdil demografiku, 
l-UE qiegħda tħabbat wiċċha ma' għadd 
ta' sfidi bħal popolazzjoni li qiegħda 
tiċkien f'ċerti bliet u reġjuni, livell għoli 
ta' pressjoni marbut ma' fondi għal 
pensjonijiet, u problemi dwar il-
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manteniment tas-sostenibbiltà tal-
provvediment finanzjarju għall-kura tas-
saħħa u għas-servizzi pubbliċi .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni dwar il-kalkolu taċ-ċifri marbutin mal-isfida demografika tat-tixjiħ u l-impatt 
tiegħu fuq attivitajiet u servizzi elementari tas-soċjetà tagħna.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fil-Komunikazzjoni tagħha ‘Ewropa 
2020 — Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv’, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza li l-Unjoni 
Ewropea tippromwovi popolazzjoni li qed 
tixjieħ b’mod f'saħħtu u attiv fl-interessi 
tal-koeżjoni soċjali u ta' produttività ogħla. 
Fiha pproponiet l-inizjattiva ewlenija 
‘Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda’ li 
skontha l-Istati Membri għandhom 
primarjament jippromwovu l-politiki ta’ 
tixjiħ attiv, kif ukoll inizjattiva ewlenija 
oħra dwar 'Pjattaforma Ewropea kontra l-
Faqar’. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi ta’ 
politika tenħtieġ azzjoni mil-livelli kollha 
tal- gvern u diversi partijiet interessati 
mhux governattivi; fil-livell tal-Unjoni 
dawn imbagħad jistgħu jkunu sostnuti bl-
attivitajiet tas-Sena Ewropea mmirati biex 
ikabbru l-kuxjenza u li jippromwovu l-
iskambju tal-prattika tajba. Il-koordinaturi 
nazzjonali għandhom jaraw li l-azzjoni 
nazzjonali tkun waħda koordinata u li 
tkun konsistenti mal-għanijiet ġenerali tas-
Sena Ewropea. Hija ppjanata wkoll il-
parteċipazzjoni ta’ istituzzjonijiet u 
partijiet interessati oħrajn.

(10) Fil-Komunikazzjoni tagħha ‘Ewropa 
2020 — Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv’, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza li l-Unjoni 
Ewropea tippromwovi popolazzjoni li  qed 
tixjieħ b’mod f'saħħtu u attiv fl-interessi 
tal-koeżjoni soċjali u produttività ogħla. 
Fiha pproponiet l-inizjattiva ewlenija 
‘Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda’ li 
skontha l-Istati Membri għandhom 
primarjament jippromwovu l-politiki ta’ 
tixjiħ attiv, kif ukoll inizjattiva ewlenija 
oħra dwar 'Pjattaforma Ewropea kontra l-
Faqar’. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi ta' 
politika tinħtieġ strateġija bbażata fuq 
sjieda fuq ħafna livelli, li permezz tagħha 
jinħolqu involviment u azzjoni aktar 
b'saħħithom mill-awtoritajiet reġjonali u 
lokali kollha kif ukoll minn diversi 
partijiet interessati mhux tal-gvern. fil-
livell tal-Unjoni dawn l-atturi mbagħad 
jistgħu jkunu sostnuti fil-livell tal-Unjoni, 
b' attivitajiet tas-Sena Ewropea mmirati 
biex iqajmu l-kuxjenza, irawwmu l-
iskambju tal-prattika tajba u joħolqu s-
sinerġiji. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaraw li l-azzjonijiet nazzjonali 
kemm fl-livell ċentrali kif ukoll f'dak 
deċentralizzat ikunu koordinati u 
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konsistenti mal-għanijiet ġenerali tas-Sena 
Ewropea. Hija ppjanata wkoll il-
parteċipazzjoni ta’ istituzzjonijiet u 
partijiet interessati oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun promossa popolazzjoni f'saħħitha u attiva fl-interessi tal-koeżjoni soċjali u 
produttività ogħla, fil-mira tal-Istrateġija tal-Ewropa għall-2020, huwa kruċjali li jkun hemm 
impenn mal-awtoritajiet reġjonali u lokali.  It-teħid ta' azzjonijiet u l-ħolqien ta' inizjattivi 
permezz ta' strateġija ta' sjieda fuq ħafna livelli jiżguraw l-impenn tagħhom.  Barra minn 
hekk, permezz ta' impenn attiv min-naħa tal-gvern fl-livelli ċentrali u mhux ċentralizzati u ta' 
koordinazzjoni preċiża tal-attivitajiet tas-Sena Ewropea, jistgħu jinħolqu sinerġiji ġodda.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
“Aġenda Diġitali għall-Ewropa”, l-ewwel 
inizjattiva ewlenija tal-UE2020 adottata 
fid-19 ta’Mejju 2010, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza tal-ICT għal tixjiħ 
xieraq, u b’mod partikolari pproponiet ir-
rinfurzar tal-Programm Konġunt Ambient 
Assisted Living (AAL). L-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa rrakkomandat ukoll li 
tittieħed azzjoni kkoordinata biex jikbru l-
kompetenzi diġitali tal-Ewropej kollha, 
inkluż il-persuni mdaħħlin fiż-żmien, 
grupp li huwa rappreżentat b'mod esaġerat 
fost il-150 miljun ċittadin, jew madwar 
30% tat-total, ta’ dawk li qatt ma użaw l-
internet.

(13) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
“Aġenda Diġitali għall-Ewropa”, l-ewwel 
inizjattiva ewlenija tal-UE2020 adottata 
fid-19 ta’Mejju 2010, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza tal-
applikazzjonijiet u s-servizzi tal-ICT għal 
tixjiħ xieraq, u b’mod partikolari 
pproponiet ir-rinfurzar tal-Programm 
Konġunt Ambient Assisted Living (AAL). 
L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 
rrakkomandat ukoll li tittieħed azzjoni 
kkoordinata biex jikbru l-kompetenzi 
diġitali tal-Ewropej kollha, inkluż il-
persuni mdaħħlin fiż-żmien, grupp li huwa 
rrappreżentat bil-kbir fost dawk il-
150 miljun ċittadin, jew madwar 30% tat-
total, ta’ dawk li qatt ma użaw l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni tar-rwol tal-ICT fit-tixjiħ xieraq.
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-kuntest ta' "Ewropa 2020", il-
Kummissjoni pproponiet li tniedi proġett 
pilota dwar it-tixjiħ attiv u f'saħħtu mill-
bidu tal-2011 fi ħdan il-qafas tal-Unjoni 
ta' Innovazzjoni. Dan il-proġett pilota, li 
huwa l-ewwel Sħubija ta' Innovazzjoni, 
huwa maħsub biex sa qabel l-2020 iċ-
ċittadini, permezz tiegħu, ikunu jistgħu 
jgħixu indipendentement u f'saħħithom 
għal iżjed żmien, billi jirdoppja t-tul 
medju tal-għajxien f'saħħtu. Barra minn 
hekk, il-proġett ifittex li jtejjeb is-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tas-sistemi 
soċjali u tal-kura tas-saħħa Ewropej u l-
ħolqien ta' suq globali u tal-UE għal 
applikazzjonijiet u servizzi tal-ICT 
innovattivi. Dan jagħti lin-negozji tal-UE 
opportunitajiet ġodda, u b'hekk itejjeb il-
kompetittività tal-UE u jwassal għal 
tkabbir fl-impjiegi fir-reġjuni tal-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-proġett għandu jiġi rikonoxxut għal  ħarsa ġenerali komprensiva tal-azzjonijiet u l-
inizjattivi tal-UE.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ diversi 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 

(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 
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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 
pilota ta' mobilizzazzjoni 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 oħra, 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.

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 
pilota ta' mobilizzazzjoni 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 oħra, 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, b'mod partikolari 
fejn huwa meħtieġ li jkun indirizzat 
tħassib dwar inklużjoni soċjali, bħal 
kundizzjonijiet ta' benesseri baxx jew 
saħansitra l-faqar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti bliet u reġjuni fl-UE, persuni mdaħħlin fiż-żmien ma jistgħux jibbenefikaw minn 
inizjattivi konkreti li jippromwovu t-tixjiħ attiv minħabba l-fatt li jgħixu taħt il-medja ta' 
standards tal-benesseri jew saħansitra fil-faqar.
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-objettivi tas-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv proposta ma jistgħux jintlaħqu 
għal kollox fil-livell tal-Istati Membri 
minħabba l-bżonn ta' skambju 
transnazzjonali u tixrid ta’ informazzjoni 
madwar l-Unjoni kollha ta’ prattika tajba, 
u għalhekk jistgħu, minħabba l-iskala tal-
azzjoni proposta, jintlaħqu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni. B'konformità mal-prinċipju ta’ 
proporzjonalità kif stipulat fl-Artikolu 5 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, din id-
Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li 
huwa meħtieġ biex jinkisbu dawk l-
objettivi.

(16) L-objettivi tas-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv ma jistgħux jinkisbu bis-sħiħ 
fl-livell tal-Istati Membri minħabba l-
ħtieġa għal skambju transnazzjonali tal-
informazzjoni u t-tixrid mal-Unjoni kollha 
ta' prattiki tajbin.  Għandu jkun 
rikonoxxut li l-bliet, ir-reġjuni u l-Istati 
Membri għandhom rwol ċentrali fit-
twettiq ta' dawk l-azzjonijiet speċifiċi u li, 
mingħajr ħsara għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà u minħabba l-iskala tal-
azzjonijiet proposti, dawk l-objettivi 
jistgħu jintlaħqu aħjar meta l-inizjattiva 
tittieħed fl-livell tal-Unjoni. B'konformità 
mal-prinċipju tal- proporzjonalità, kif
kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, din id-Deċiżjoni ma 
tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
biex jinkisbu dawk l-objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għal prinċipju tas-sussidjarjetà, hija responsabbiltà tal-Unjoni Ewropea li 
tagħti bidu għal sena tat-tixjiħ attiv. Madanakollu, se tkun importanti li atturi reġjonali u 
lokali fl-Istati Membri jkunu involuti fit-twettiq tal-azzjonijiet speċifiċi.  

Emenda 8

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 nominata s-Sena 
Ewropea għat-Tixjiħ Attiv: Il-promozzjoni 
ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet
(minn hawn 'il quddiem ‘is-
Sena Ewropea’).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda ta' dan is-subtitolu għall-isem tas-Sena Ewropea, l-isem ikopri raġuni importanti 
għalfejn is-soċjetajiet għandhom jippromwovu t-tixjiħ attiv:  il-promozzjoni tas-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet. Barra minn hekk, huwa jkopri l-fatt li l-mentalitajiet għandhom 
jinbidlu u għandu jiġi żviluppat sostenn li jservi, għat-tixjiħ attiv. 

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – parti introdotturja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fini ġenerali tas-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv għandu jservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
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, li qed tikber malajr, ta’ dawk 
li qegħdin joqorrbu s-sittin sena u iktar, u 
b’hekk jikkonservaw 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 jitħeġġeġ it-tixjiħ f’saħħtu. Fuq il-
bażi ta’ dan, l-objettivi għandhom ikunu:

Il-fini ġenerali tas-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv għandu jservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
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, li qed tikber malajr, ta’ dawk 
li qegħdin joqorrbu s-sittin sena u iktar, u 
b’hekk jikkonservaw is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet Sabiex dan isir, huwa 
essenzjali li s-Sena Ewropea ssostni u 
tillieva proġetti u inizjattivi lokali u 
reġjonali li permezz tagħhom persuni f' 
soċjetà li qed tixjieħ jistgħu 
jikkontribwixxu kemm jista' jkun għas-
soċjetà tagħhom u jħallu l-persuni l-aktar 
imdaħħlin fiż-żmien ta' din is-soċjetà li qed 
tixjieħ jibbenefikaw minn protezzjoni, 
sigurtà u kura ta' kwalità, adegwati. 
Barra minn hekk, huwa l-kompitu tal-
Istati Membri u tal-bliet u r-reġjuni 
tagħhom li jpprevedu qafas li fih il-
partijiet interessati mis-settur pubbliku u 
privat jistgħu jikkooperaw sew flimkien 
fuq dawn l-objettivi komuni. 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-
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xogħol u attivitajiet tal-voluntarjat, filwaqt 
li tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali billi 
tinġieb 'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva 
fis-soċjetà u jitħeġġeġ it-tixjiħ f’saħħtu. 
Fuq din il-bażi, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-Sena Ewropea tal-Voluntarjat, huwa importanti li ssir enfasi fuq il-kontribut 
tan-nies imdaħħlin  fiż-żmien permezz ta' attivitajiet tal-voluntarjat. Huwa biss permezz ta' 
qafas ċar li atturi differenti jistgħu, billi jikkooperaw ma' xulxin, jaħdmu biex jinħolqu 
benefiċċji għall-poplu ta' soċjetà li qed tixjieħ. 

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li titqajjem il-kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex issir enfasi fuq 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, sabiex jiġi promoss it-tixjiħ 
attiv u li jsir aktar biex ikun mobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

li titqajjem il-kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv, fil-livelli 
amministrattivi kollha fl-Istati Membri, 
fil-bliet u fir-reġjuni, sabiex issir enfasi 
fuq il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, sabiex jiġi promoss it-tixjiħ 
attiv, isir aktar biex ikun mobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien, 
it-tixjiħ attiv jitpoġġa fl-għoli fl-aġenda 
tal-politika tal-partijiet interessati fl-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali u tiġi 
promossa s-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiżdied l-impatt tal-kampanji ġenerali biex titqajjem il-kunxjena, huwa importatnti ħafna 
li ma jkunx hemm enfasi nazzjonali biss. Il-gvernijiet nazzjonali għandhom jinkludu atturi tal-
gvern reġjonali u lokali fl-azzjonijiet tagħhom u għandhom jagħtu spinta lill-impenn 
tagħhom.  F'dan il-kuntest, il-kampanji ġenerali biex titqajjem il-kunxjena f'dawk il-livelli, 
huma meħtieġa. Għandha ssir enfasi li sabiex jiġu influwenzati l-aġendi tal-politika, il-livelli 
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kollha tal-gvern għandhom ikunu indirizzati permezz ta' kampanji biex titqajjem il-kuxjenza.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 mxerrda l-prattika tajba
u 
li jitħeġġew il-kooperazzjoni u s-sinerġiji;

li jiġu stimulati d-dibattitu, is-sostenn u l-
iżvilupp ta' tagħlim reċiproku bejn l-atturi 
fis-settur privat u pubbliku fl-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jiġu 
promossi b'aktar suċċess, il-politiki dwar 
it-tixjiħ attiv, tiġi identifikata u mifruxa l-
prattiki tajbin u li jitħeġġew il-
koperazzjoni u s-sinerġiji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atturi kollha responsabbli għall-eżekuzzjoni ta' numru kbir ta' proġetti u inizjattivi fil-
qasam tat-tixjiħ attiv għandhom ikunu mħeġġa jaqsmu l-esperjenzi ta' tagħlim u l-prattiki 
tajbin tagħhom ma' xulxin. 

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li permezz tiegħu l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati fil-livelli 
kollha jkunu jistgħu jiżviluppaw politiki 
permezz ta' attivitajiet speċifiċi u biex 
jimpenjaw ruħhom li jilħqu għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv.

li jiġi offrut qafas għal impenn u azzjoni 
konkreta, bħat-trawwim ta' ambjent li 
jkun ta' benefiċċju għall-innovazzjoni fit-
teknoloġiji fil-qasam tal-ICT li joffru 
rispons għall-isfidi marbutin ma' soċjetà li 
qed tixjieħ, li permezz tiegħu l-atturi fis-settur 
pubbliku u privat fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali, ikunu jistgħu jiżviluppaw 
politiki permezz ta' attivitajiet speċifiċi u jkunu 
impenjati ma' objettivi speċifiċi relatati mat-
tixjiħ attiv billi jiżviluppaw strateġiji fit-tul.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-fatt li s-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv għandha tipprova tinvolvi l-
livelli kollha tal-gvern fl-Istati Membri, ilkoll kemm huma għandhom jagħmlu enfasi 
partikolari biex jiżviluppaw politiki komuni u strateġiji fit-tul, li jkollhom effett li jibqa'. 
Permezz tal-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-ICT li jagħtu rispons għall-isfidi marbutin ma' soċjeta 
li qed tixjieħ l-Istati Membri jistgħu joħolqu ekonomija relatata mal-anzjani li fiha l-
ekonomija u l-kompetittività ġenerali jibbenefikaw minn soċjetà li qed tixjieħ.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-inizjattivi li ttieħdu fid-dawl tas-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv se 
jkollhom approċċ deċentralizzat u se 
jiżguraw sjieda fuq ħafna livelli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se tkun importanti li atturi reġjonali u lokali fl-Istati Membri jkunu involuti fit-twettiq tal-
azzjonijiet speċifiċi.   Sjieda fuq ħafna livelli għandha tiżgura l-involviment qawwi tal-
partijiet interessati rilevanti kollha u barra minn hekk għandhom joħolqu bażi li fuqha jistgħu 
jitweqqu sforzi u inizjattivi li jdumu jservu fit-tul.

Emenda 14

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.

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. 
Barra minn hekk, permezz tat-tfassil ta' 
gwida strateġika dwar l-implementazzjoni 
tad-diversi proġetti fi ħdan pajjiżhom, il-
koordinatur nazzjonali għandu joħloq 
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qafas biex ikunu jistgħu jiġu sorveljati 
b'mod ċar, l-azzjonijiet li jittieħdu mill-
awtoritajiet u l-partijiet interessati fil-
livell reġjonali u lokali, sabiex jitrawwem 
il-ħolqien ta' sinerġiji u biex jiġu żgurati 
l-effettività u l-koerenza tal-isforzi li jsiru 
kif ukoll biex jiġu evitati l-inkonsistenzi 
jew id-duplikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koordinaturi nazzjonali għandhom jimmaniġġaw l-inizjattivi u l-azzjonijiet implimentati fil-
livell nazzjonali, kif ukoll fil-livelli reġjonali u lokali, sabiex tkun evitata d-duplikazzjoni u 
biex jitrawwem il-ħolqien tas-sinerġiji.


