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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-bidla demografika u l-konsegwenzi tagħha għall-politika ta’ koeżjoni futura tal-
UE
(2010/2157(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tad-
DĠ REGIO, partikolarment il-paġni 230-234,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni:  il-futur tal-
politika ta’ koeżjoni, u d-dokument relatat miegħu (SEC(2010)1348),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tad-DĠ REGIO “Regions 2020: An assessment 
of future challenges for EU regions” ta’ Novembru 2008 (Background document to 
commission staff working document SEC(2008)2868)),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar l-isfida 
demografika u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet1, 

– wara li kkusidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Frar 2008 dwar il-ġejjieni demografiku 
tal-Ewropa2, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni intitolata “Il-
promozzjoni tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet” (COM(2007)0244),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Marzu 2010 dwar l-isfidi demografiċi u 
s-solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Il-ġejjieni demografiku 
tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida f’opportunità” tat-12 ta’ Ottubru 2006 (COM(2006)0571),

– wara li kkunsidra l-Green Paper bit-titolu “Quddiem it-tibdiliet demografiċi, solidarjetà 
ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet” tas-16 ta’ Marzu 2005 (COM(2005)0094),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali kif ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa 
u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2011), 

A. billi t-tibdil demografiku fl-UE u mad-dinja kollha huwa fatt, u l-mod kif jiġi trattat huwa 
wieħed mill-impenji ewlenin tal-ġejjieni,

                                               
1 Test adottati, P7_TA(2010)0400
2 ĠU C 184E, 6.8.2009,  p. 75.
3 ĠU C 292E, 1.12.2006, S.11.
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B. billi t-tixjiħ tal-popolazzjoni tal-Ewropa joħloq kompiti ġodda għar-reġjuni, li, 
madankollu, għandu jitqies bħala opportunità aktar milli bħala theddida,

C. billi r-reġjuni rurali b’mod partikolari jiffaċċjaw sfidi kbar, iżda ż-żoni urbani wkoll 
jiffaċċjaw sfidi ġodda bħal età medja li qed tinbidel, u billi l-ħtieġa ta’ infrastruttura u 
servizzi tajba mhux qed tonqos iżda hija suġġetta għal bidliet kwalitattivi kemm f’żoni 
rurali u żoni urbani,

D. billi l-Istati Membri, fil-qafas tal-Programm Operazzjonali 2007-2013, allokaw EUR 30 
biljun f’fondi strutturali għal miżuri fil-qasam tat-tibdil demografiku, u l-politika 
reġjonali permezz ta’ dan tirrappreżenta strument ewlieni biex jiġi indirizzat dan it-tibdil,

Ġenerali

1. Jemmen li l-pubbliku spiss iħares lejn il-perikli u mhux lejn l-opportunitajiet li jġib 
miegħu t-tibdil demografiku;

2. Huwa tal-fehma li t-tibdil demografiku għandu effetti differenti ħafna fuq ir-reġjuni;

3. Huwa tal-opinjoni li l-kundizzjonijiet ta’ qafas politiċi għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
jistgħu jikkontribwixxu biex niffaċċjaw l-isfidi demografiċi; jitlob, għalhekk, li l-
kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi kkunsidrata fir-riflessjonijiet kollha dwar il-
problemi demografiċi;

Riformi tal-politika strutturali

4. Jitlob li r-reġjuni jqisu wkoll l-indikaturi demografiċi meta jallokaw u jiddistribwixxu l-
fondi strutturali tal-UE;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tħares lejn it-tibdil demografiku bħala waħda mill-“prijoritajiet 
tematiċi” li biha trid tifforma l-politika ta’ koeżjoni tal-ġejjieni; jitlob, barra minn hekk, li 
l-Kummissjoni tinsisti dwar l-inklużjoni ta’ din il-kwistjoni meta tikkonkludi ftehimiet ta’ 
sħubija għall-investiment mal-Istati Membri;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni jagħtu kunsiderazzjoni akbar lit-tibdil 
demografiku u l-effetti tiegħu milli taw sa issa bħala prijorità orizzontali fil-Programmi 
Operazzjonali tagħhom;

Żvilupp urban / infrastruttura

7. Jinkuraġġixxi lir-reġjuni jużaw il-fondi strutturali biex jindirizzaw l-isfidi demografiċi u 
biex jibqgħu attraenti għar-residenti, u permezz ta’ dan tittaffa l-emigrazzjoni;

8. Jaħseb li, biex tiġi evitata l-emigrazzjoni, għandhom jiġu żviluppati bliet li jiffavorixxu t-
tfal u l-familji, li jinkludi “l-belt b’rotot qosra” fejn ix-xogħol, ir-residenza u l-postijiet ta’ 
rikreazzjoni jkunu jinsabu viċin xulxin; jitlob lir-reġjuni biex, meta jippjanaw l-ibliet, 
jagħtu attenzjoni għal taħlita ta’ strutturi ta’ residenza, ta’ kummerċ u ta’ rikreazzjopni;

9. Jinnota li l-fondi tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jistgħu jintużaw biex tiġi 
evitata l-esklużjoni soċjali tal-anzjani, biex pereżempju tinbena infrastruttura adattata 
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għall-anzjani;

10. Huwa tal-fehma li f’reġjuni b’popolazzjoni li qed tonqos anki r-rinnovament tal-ibliet 
u/jew l-iżvilupp mill-ġdid tal-ibliet għandhom jiġu appoġġati; jemmen li l-ippjanar tal-
ibliet għandu jikkunsidra aħjar il-bidliet fl-użu tal-infrastruttura, anki permezz ta’ miżuri 
li jerġgħu jqajmu u jirristrutturaw iċ-ċentri tal-ibliet;

11. Jistieden lir-reġjuni jiżviluppaw kunċetti innovattivi għat-trasport pubbliku lokali sabiex 
jiġu indirizzati l-isfidi tan-numru li qed jonqos tal-passiġġieri, partikolarment fiż-żoni 
rurali; 

Anzjani, tfal u familji

12. Jiffavorixxi l-użu tal-fondi tal-FEŻR biex jingħata self b’rati tal-imgħax baxxi biex tkun 
tista’ tingħata għajnuna għal bini adattat għall-anzjani; jipproponi li jiġu pprovduti fondi 
għal djar ta’ kura u djar għal diversi ġenerazzjonijiet, sabiex tkun iggarantita kwalità tal-
ħajja għolja għas-soċjetà li qed tixjiħ;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadattaw is-servizzi soċjali u s-servizzi tas-saħħa skont il-
ħtieġa u biex jipprovdu fondi biex ikomplu jkunu ggarantiti l-kura fid-djar u l-provvista 
ġenerali medika għall-anzjani;

14. Iqis li l-investimenti pubbliċi fis-sistemi ta’ saħħa u ta’ kura huma importanti għall-
koeżjoni soċjali fl-Ewropa; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw il-provvista ta’ kura tas-
saħħa tajba anki fiż-żoni rurali, pereżempju permezz ta’ “gateway clinics”, u biex jużaw 
il-fondi strutturali biex jippromwovu miżuri addizzjonali fil-qasam tat-telemediċina;

15. Iwissi dwar in-nuqqas ta’ ħiliet professjonali fil-professjonijiet relatati mal-kura; huwa 
tal-fehma li r-reġjuni għandhom jużaw il-Fond Strutturali Ewropew għat-taħriġ fil-kura, 
sabiex ikun iggarantit livell għoli fil-kwalità tal-kura;

16. Jistieden lir-reġjuni u l-amministrazzjoni lokali biex jipprovdu servizzi ta’ kura tat-tfal 
tal-etajiet kollha matul il-ġurnata kollha li jkunu disponibbli kullimkien, affidabbli u 
mingħajr ħlas, sabiex tiġi miġġielda l-emigrazzjoni;

Migrazzjoni / integrazzjoni

17. Jistieden lill-Istati Membri jaqblu fuq strateġija komuni għall-migrazzjoni, peress li l-
Ewropa hija dipendenti mill-immigrazzjoni ta’ ħaddiema kkwalifikati minħabba l-
iżviluppi demografiċi;

18. Jipproponi li jiġu pprovduti aktar fondi għall-integrazzjoni tal-immigranti biex jitneħħew 
il-preġudizzji, u b’hekk tkun tista’ ssir promozzjoni ta’ attivitajiet komuni ta’ skambju;

Impjiegi

19. Jistieden lill-Kummissjoni torjenta l-FSE b’mod li l-potenzjal tiegħu jilqa’ għall-isfidi tat-
tibdil demografiku; jinnota li l-għerf tal-anzjani għandu jintuża, pereżempju għal proġetti 
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ta’ “coaching”, u li biex dan isir hemm bżonn ta’ strutturi;

20. Huwa tal-idea li r-reġjuni għandhom jużaw il-fondi tal-FSE għall-ġlieda kontra l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, biex tingħatalhom il-possibilità li jagħżlu professjoni adattata;

21. Huwa tal-opinjoni li r-rata ta’ impjiegi fost in-nisa għandha togħla; jitlob, għaldaqstant, li 
aktar nisa jingħataw il-possibilità ta’ aċċess għax-xogħol professjonali u kif ukoll għall-
programmi għat-tagħlim tul il-ħajja;

Analiżi / l-aħjar prattika

22. Huwa tal-fehma li l-iżviluppi demografiċi fir-reġjnui għandhom jitkejlu permezz tal-
istatistika; Jistieden lill-Kummissjoni tissottometti proposti biex tfassal id-databases 
lokali, reġjonali u nazzjonali dwar l-iżvilupp demografiku b’mod li jkunu komparabbli, 
sabiex id-data tkun tista’ tiġi evalwata fil-livell Ewropew; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb id-“Demographic Vulnerability Index” u tikkalkolah 
kull ħames snin sabiex turi liema reġjuni fl-Ewropa huma esposti partikolarment għat-
tibdil demografiku;

24. Jitlob lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni mal-atturi lokali u reġjonali fil-
kwistjonijiet li huma konnessi mat-tibdil demografiku;

25. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibilitajiet biex tfassal mill-ġdid l-idea ta’ 
“ERASMUS għad-Deputati” u biex tispjega aktar fid-dettall l-idea tagħha ta’ università 
tas-sajf jew tax-xitwa;

o

o          o

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. It-tibdil demografiku – Opportunità minflok theddida

It-tibdil demografiku fl-UE huwa fatt, u għalhekk il-mod kif jiġi trattat huwa wieħed mill-
impenji ewlenin tal-ġejjieni. It-tixjiħ tal-popolazzjoni Ewropea jkompli għaddej, tant li aħna 
għandna l-ixjeħ popolazzjoni u r-rata l-iktar baxxa ta’ tkabbir tal-popolazzjoni mad-dinja 
kollha. Fil-maġġoranza tal-Istati Membri r-rata tat-twelid hija taħt il-livell ta’ sostituzzjoni 
(replacement level) ta’ 2.1 tfal għal kull mara (u jkompli jinżel f’ċerti każi), filwaqt li t-tul 
mistenni tal-ħajja jkompli jiżdied. Hemm il-probabilità ta’ ħamsin fil-mija li tifla li twieldet 
fl-2010 fil-Ġermanja tilħaq l-età ta’ 100. It-tibdil demografiku, għalhekk, huwa kkunsidrat 
bis-sewwa li huwa t-tendenza prinċipali tas-seklu 21, peress li dan se jbiddel drastikament is-
sitwazzjoni politika, soċjali, ekonomika u dik tas-soċjetà fl-Ewropa. 

Ħafna jqisu t-tibdil demografiku bħala problema. Mill-perspettiva tar-rapporteur, dawn mhux 
qed iħarsu bil-quddiem – ir-rapporteur tinsisti li rridu naraw l-opportunitajiet li dawn l-
iżviluppi jġibu magħhom għall-Ewropa. Il-problema mhijiex fit-tibdil demografiku per se, 
iżda fl-eżitazzjoni tal-politika u soċjetà biex jaffrontaw dan it-tibdil.

Ir-rapporteur hija tal-fehma li t-tibdil demografiku jwassal għal sfidi ġodda f’bosta reġjuni tal-
UE. Għalhekk, l-iżviluppi demografiċi għandhom jiġi analizzati 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 jridu jlaħħqu ma’ movimenti ta’ immigrazzjoni, filwaqt li persuni qed jemigraw 
mir-reġjuni l-ġodda tal-Ġermanja, mir-reġjuni fil-Punent tal-Polonja u mit-Tramuntana ta’ 
Spanja. F’madwar 20 reġjun tal-Ewropa t-tnaqqis demografiku se jkun jammonta għal 10%.

2. 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 
ta’ gwida u prospettivi fl-istess ħin. 

Il-konklużjonijiet tal-Ħames Rapport dwar il-Koeżjoni1 l-Kummissjoni tenfasizza 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’ wliedhom, iżda wkoll fil-kura għall-
ġenerazzjonijiet anzjani. L-anzjani għandhom bżonn l-għajnuna għal parteċipazzjoni attiva u 

                                               
1 COM(2010)0642 p. 230ff.
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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 Ewropea 
tikkofinanzja proġetti li jirnexxilhom jinfluwenzaw it-tibdil demografiku. L-Istati Membri, fil-
pjanijiet tagħhom, allokaw kważi EUR 30 biljun (jew 8.5% tal-Fondi Strutturali) fil-perjodu 
ta’ programmar 2007-2013 għal miżuri f’dan il-qasam fil-Programmi Operazzjonali tagħhom. 
Għaldaqstant, il-politika reġjonali hija element essenzjali biex jiġi affrontat it-tibdil 
demografiku.

3. Talbiet u kwistjonijiet imsemmija f’dan ir-rapport

Ir-rapporteur hija konxja li t-tibdil demografiku huwa suġġett li jkopri diversi setturi1. 
Madankolllu, hija temmen li proprju l-politika strutturali b’mod partikolari għandha taffronta 
l-isfidi enormi tat-tibdil demografiku. Hawnhekk, hija tidentifika sitt punti ewlenin:

1. Il-Fondi Strutturali għandhom jiġu adattati aħjar għall-isfidi tat-tibdil demografiku. Il-
Kummissjoni għandha tqis dan it-tibdil bħala prijorità ċentrali għall-iżvilupp tal-Ewropa. Fl-
istess ħin, l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom jikkunsidraw dan is-suġġett b’aktar intensità 
mill-għamlu sa issa u jirrikonoxxuh bħala prijorità orizzontali fil-Programmi Operazzjonali 
tagħhom.  L-indikaturi demografiċi għandhom jintużaw fid-distribuzzjoni reġjonali tal-fondi 
strutturali.

2. Fir-rigward tal-infrastruttura r-rapporteur tqis li kemm għaż-żoni rurali kif ukoll għall-ibliet 
hemm sfidi kbar. L-emigrazzjoni u l-esklużjoni soċjali tal-anzjani għandhom jiġu evitati, u l-
ippjanar tal-ibliet għandu jadatta ruħu għal dan. Il-Fondi Strutturali jistgħu jkunu ta' għajnuna 
hawnhekk. Il-bliet u l-lokalitajiet għandhom ikunu attraenti għar-residenti, li jinkludi wkoll 
infrastruttura li tiffavorixxi t-tfal u l-familji kif ukoll trasport pubbliku lokali tajjeb.

3. Fuq kollox, it-tibdil demografiku jeffettwa l-anzjani, it-tfal u l-familji.  Għalihom il-politika 
reġjonali tista’ tagħmel ħafna, pereżempju, permezz ta’ fondi tal-FEŻR għal self b’imgħax 
baxx, li permezz tiegħu l-persuni jistgħu jimmodifikaw l-abitazzjonijiet tagħhom b’mod li 
jkunu adattati għall-anzjani, jew permezz tal-promozzjoni ta’ binjiet għall-ġenerazzjonijiet 
differenti.  Il-provvista ġenerali ta’ kura medika għall-anzjani, persunal suffiċjenti li jieħu 
ħsiebhom, u servizzi tul il-ġurnata kollha għall-kura tat-tfal mingħajr ħlas huma 
indispensabbli u jistgħu jiġu appoġġati mill-politika ta’ koeżjoni;

4. Għal raġunijiet demografiċi l-Ewropa se tibqa’ tiddependi mill-immigrazzjoni ta’ ħaddiema 
kkwalifikati2. Il-Karta l-Blu għandha tkun biss l-ewwel pass lejn strateġija Ewropea għall-
migrazzjoni.  Fl-istess ħin, wieħed jinnota li s-suċċess tal-integrazzjoni tal-immigranti jvarja. 
F’dan l-aspett, il-politika ta’ koeżjoni tista’ tgħin pereżempju permezz ta’ taħriġ jew 
attivitajiet (bħaċ-Ċentru tal-Ekonomija Ġermanja-Turkija f’Mannheim).

                                               
1 Ara wkoll (2010/2027(INI)) tal-Kumitat EMPL.
2 Il-Ġermanja, pereżempju, se tkun teħtieġ 30 000 sa 50 000 ħaddiem ikkwalifikat kull sena għall-15-il sena li 
ġejjin (ara l-Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 - Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg 2011 (p. 36f).
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5. Iż-żieda tar-rata tal-imjiegi fost in-nisa hija kwistjoni ċentrali biex jiġi indirizzat it-tibdil 
demografiku. Barra minn hekk, il-qgħad fost iż-żgħażagħ għandu jiġi miġġieled. Fir-rigward 
tal-anzjani, huwa importanti li l-għerf u l-ħiliet tagħhom jintużaw (pereżempju fi proġetti ta’ 
“coaching”). Fis-suq tax-xogħol ma għandux ikun hemm diskriminazzjoni bejn l-etajiet. Għal 
dawn il-miżuri kollha l-Istati Membri jistgħu jużaw il-fondi tal-FSE.

6. Biex jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi tat-tibdil demografiku huwa importanti ħafna għar-
rapporteur li dan it-tibdil jitqies mill-perspettiva statistika. Fi stadju aktar tard, il-
koordinazzjoni bejn l-uffiċċji kompetenti fil-livelli kollha għandha titjieb u għandhom jiġu 
skambjati eżempji tal-aħjar prattika.

Meta nsawru t-tibdil demografiku u nsibu tweġibiet fil-livell Ewropew u kif ukoll fil-livell 
nazzjonali u reġjonali, dan ma jkunx ta’ theddida iżda opportunità għall-Ewropa.


