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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-proporzjon demografiku ta' dipendenza tax-xjuħija (l-għadd ta' persuni ta' 65 sena 
jew aktar imqabbel ma' dawk li għandhom bejn 15 u 64 sena) huwa previst li jiżdied 
b'mod sinifikanti fl-UE kollha kemm hi fid-deċennji li ġejjin; billi dan il-proporzjon 
żdied għal 31,4 % fl-20191, u huwa previst li jkompli jiżdied, b'mod partikolari sa 52 % 
fl-20502 u jilħaq 51,2 % fl-2070;

B. billi l-iżviluppi demografiċi fir-rigward tat-tixjiħ tal-popolazzjoni għandhom impatti 
differenti fir-reġjuni Ewropej, li jaffettwaw iż-żoni rurali u remoti b'mod aktar sever; 
billi dawn iż-żoni qed jesperjenzaw ukoll tnaqqis fil-popolazzjoni tagħhom; billi tnaqqis 
fil-popolazzjoni jista' jkollu impatti negattivi fir-rigward tal-koeżjoni soċjali, ekonomika 
u territorjali tal-UE;

C. billi popolazzjoni li qed tixjieħ tista' tkun sors ta' għarfien dwar it-tradizzjonijiet lokali, 
l-ikel u l-istili ta' ħajja fiż-żoni rurali, li, min-naħa tagħhom, jistgħu jintużaw fl-iżvilupp 
tat-turiżmu u n-negozju lokali;

D. billi l-popolazzjoni li qed tixjieħ tal-Ewropa hija fenomenu demografiku li jkopri 
tnaqqis kemm fil-fertilità kif ukoll fir-rati ta' mortalità u stennija tal-għomor ogħla fost 
il-popolazzjoni Ewropea;

E. billi t-tibdil demografiku jvarja b'mod konsiderevoli bejn l-Istati Membri u r-reġjuni 
tagħhom, b'żoni rurali u żvantaġġati l-aktar suxxettibbli għat-tnaqqis u t-tixjiħ tal-
popolazzjonijiet;

F. billi, fl-2019, il-ħaddiema impjegati, fil-grupp ta' età bejn il-55 u l-64 sena, kienu 
jirrappreżentaw 59,1 % tal-forza tax-xogħol fl-UE3; billi, fl-2016, madwar terz tal-
maniġers tal-azjendi agrikoli tal-familja kellhom 65 sena jew aktar, u l-maġġoranza 
(57 %) kellhom mill-inqas 55 sena jew aktar; billi wieħed biss minn kull għaxar 
maniġers tal-azjendi agrikoli kienu taħt l-età ta' 40 sena;

G. billi s-sitwazzjoni demografika tolqot lill-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali tal-
UE b'mod sever; billi huwa importanti li l-UE tintegra kwistjonijiet demografiċi fil-
politiki kollha tagħha;

H. billi x-xejriet demografiċi inkwetanti fiż-żoni rurali tal-UE jaggravaw id-distakk 
soċjoekonomiku u jżidu r-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali;

I. billi l-Green Paper li jmiss dwar it-Tixjiħ u l-Viżjoni fit-Tul għaż-Żoni Rurali se 
tiddeskrivi l-istrateġija tal-UE biex tindirizza l-impatt tat-tibdil demografiku fuq in-

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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nisġa soċjoekonomika tagħna;

J. billi t-tiġdid ġenerazzjonali huwa wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-PAK għal wara l-
2020; billi t-trasferiment tal-għarfien u t-tagħlim interġenerazzjonali huma kruċjali biex 
jiżdiedu l-kooperazzjoni u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, u b'hekk jitnaqqas id-
distakk bejn il-ġenerazzjonijiet;

K. billi l-qagħda attwali tal-anzjani fis-suq tax-xogħol kif ukoll fis-soċjetà inġenerali turi li 
hemm bżonn investiment kbir u deċiżiv f'oqsma bħall-opportunitajiet indaqs, it-tagħlim 
tul il-ħajja u l-għajnuna għall-impjieg u s-servizzi tas-saħħa, u b'mod aktar ġenerali 
sabiex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali li qegħdin jikbru fl-UE;

L. billi persuni anzjani f'żoni rurali jew remoti jistgħu jiffaċċjaw riskji ogħla relatati mal-
età, inkluż il-faqar, aċċess aktar dgħajjef għal kura tas-saħħa u servizzi ta' kwalità, inqas 
appoġġ soċjali jew inqas opportunitajiet għal interazzjoni soċjali u nuqqas ta' aċċess 
għas-servizzi tat-trasport pubbliku;

M. billi hemm disparitajiet konsiderevoli bejn ir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' 
bidla demografika, b'tendenza lejn il-popolazzjoni urbana eċċessiva minn naħa u l-
eżodu rurali min-naħa l-oħra;

N. billi ż-żoni rurali u r-reġjuni periferiċi huma affettwati serjament mit-tibdil 
demografiku, li jista' jikkontribwixxi għall-iżolament tal-persuni anzjani f'tali postijiet;

O. billi fl-2018, 42 % tal-inċidenti fuq il-post tax-xogħol fl-UE involvew ħaddiema li 
għandhom 'il fuq minn 45 sena; billi s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol għandha 
għalhekk tikkunsidra l-impatt tat-tixjiħ fuq il-forza tax-xogħol;

P. billi hemm differenzi sinifikanti fl-Istati Membri individwali, kemm f'termini tal-
kompożizzjoni tal-popolazzjoni kif ukoll tal-iżvilupp demografiku tagħha;

Q. billi s-sigurtà tal-ikel tagħna tiddependi fuq it-tiġdid ġenerazzjonali b'suċċess fl-
agrikoltura;

R. billi l-PAK tibqa' l-istrument ewlieni biex tappoġġa l-ekonomija rurali u l-ħolqien tal-
impjiegi fiż-żoni rurali;

S. billi l-Patt Ekoloġiku Ewropew jenħtieġ li jisfrutta l-potenzjal sħiħ tal-ġenerazzjonijiet 
aktar anzjani filwaqt li jimxi lejn it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali;

T. billi l-pandemija tal-COVID-19 żiedet il-vulnerabbiltà u l-esklużjoni diġitali u soċjali 
tal-anzjani fiż-żoni rurali;

1. Iqis li l-ħolqien ta' opportunitajiet għal djalogu interġenerazzjonali huwa importanti biex 
il-ħajja soċjali tal-anzjani f'żoni rurali tistagħna, jiġġieled ir-riskju ta' iżolament soċjali, 
u, fl-istess ħin, jgħin lill-ġenerazzjonijiet żagħżugħa fl-għarfien tal-passat u l-prattiki 
tradizzjonali sabiex jikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-kultura u l-patrimonju, kif 
ukoll għal soċjetà aktar koeżiva;

2. Ifakkar fin-natura speċifika tal-biedja mill-familji, li tinseġ l-attività agrikola u l-ħajja 
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tal-familja, filwaqt li l-bdiewa aktar anzjani jibqgħu attivi wara l-età tal-irtirar;

3. Iqis li sforzi sostnuti mis-sħab soċjali u mill-istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali se 
jibqgħu meħtieġa sabiex tinħoloq "kultura" tassew pożittiva ta' tixjiħ attiv u reklutaġġ 
mhux diskriminatorju; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' miżuri li jinvolvu lill-anzjani fl-iżvilupp 
tal-ekonomiji lokali, li jiffaċilitaw l-aċċess għas-servizzi pubbliċi sabiex itejbu l-kwalità 
tal-ħajja tagħhom;

4. Jemmen li għandu jinstab approċċ ġdid għall-mentoraġġ u s-sħubija biex jitwaqqaf l-
eżodu ta' mħuħ, hekk kif il-ħiliet avvanzati jsiru aktar ikkonċentrati fis-segment aktar 
anzjan tal-forza tax-xogħol;

5. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-anzjani, inklużi l-bdiewa, li jsiru l-mutur ta' ekonomija tal-
anzjani vibranti fiż-żoni rurali bbażata fuq l-innovazzjoni soċjali, il-komunitajiet rurali 
inklużivi u ambjent ta' għajxien aktar b'saħħtu; jistieden lill-Kummissjoni tistudja bir-
reqqa dan il-potenzjal meta tibni l-viżjoni fit-tul tagħha għaż-żoni rurali u t-tixjiħ attiv;

6. Jistieden lill-istituzzjonijiet pubbliċi jippromwovu l-ħolqien ta' sistema ta' protezzjoni 
speċjali li tqis in-natura speċifika tal-qgħad li jaffettwa lill-ħaddiema agrikoli, minħabba 
n-natura temporanja ħafna tax-xogħol staġonali agrikolu; jirrimarka li dan jista' 
jipprovdi sigurtà akbar għal dawk li jagħżlu li jaħdmu fl-agrikoltura;

7. Jirrimarka li forza tax-xogħol li qed tixjieħ u n-nuqqas ta' tiġdid ġenerazzjonali 
jikkostitwixxu kwistjoni aktar serja fl-agrikoltura milli f'setturi oħra; jemmen li l-
ħolqien ta' vokazzjonijiet ġodda li jippermettu t-tiġdid ġenerazzjonali, billi jiġu żgurati 
l-attrattività u l-profitabbiltà tal-professjonijiet fis-settur agrikolu, huwa essenzjali biex 
titreġġa' lura din it-tendenza;

8. Jirrikonoxxi li 11 % biss tal-azjendi agrikoli kollha fl-Unjoni Ewropea huma mmexxija 
minn bdiewa li għandhom taħt l-40 sena4; jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakli 
kollha li jipprevjenu lill-bdiewa żgħażagħ milli jidħlu fis-settur agrikolu, inkluża d-
diffikultà li jiksbu aċċess għall-art; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri 
jippromwovu modi ġodda ta' kollaborazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet bħas-sħubijiet, il-
mezzadrija, il-kiri fit-tul u arranġamenti oħra li jistgħu jindirizzaw in-nuqqas ta' art u 
jinkoraġġixxu liż-żgħażagħ isiru bdiewa;

9. Itenni li wħud mill-ostakli għat-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura huma marbuta mal-
aċċess għall-art u mat-trasferiment tal-azjendi agrikoli minn ġenerazzjoni għall-oħra; 
ifakkar li l-bdiewa ta' età akbar, li jħabbtu wiċċhom ma' riskju ta' pensjonijiet baxxi, telf 
ta' introjtu (inklużi pagamenti tal-PAK) u esklużjoni soċjali f'żoni rurali wara l-irtirar, 
għandhom it-tendenza li jibqgħu attivi u jżommu l-azjendi agrikoli tagħhom għal żmien 
itwal; jissottolinja, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa għal strumenti ta' politika mfassla apposta 
biex jiggarantixxu tranżizzjonijiet bla xkiel tal-azjendi agrikoli u tixjiħ attiv għall-
bdiewa ta' età akbar fil-komunitajiet rurali;

10. Jinnota li f'ħafna Stati Membri s-sistemi tal-pensjonijiet nazzjonali ma jipprovdux lill-
bdiewa rtirati b'introjtu suffiċjenti; jiddispjaċih għall-fatt li l-estensjoni tal-attività 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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agrikola lil hinn mill-età legali tal-irtirar, li tnaqqas ir-ritmu tat-tiġdid ġenerazzjonali, 
ħafna drabi hija l-uniku mod kif tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni; jisħaq li l-appoġġ fl-
ambitu tal-PAK mhuwiex maħsub biex jissostitwixxi sistema tal-pensjonijiet;

11. Jinnota l-ħtieġa dejjem tikber għal professjonisti żgħażagħ bi kwalifiki għolja fl-
agrikoltura, speċjalment fir-reġjuni, u jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jittieħdu l-
miżuri kollha biex iż-żgħażagħ jiġu mħeġġa jistudjaw professjonijiet agrikoli, kif ukoll 
biex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tal-għarfien minn persuni ta' età akbar għall-
ġenerazzjoni żagħżugħa;

12. Iqis li l-Green Paper li jmiss dwar it-Tixjiħ u l-Viżjoni fit-Tul għaż-Żoni Rurali teħtieġ 
li tpoġġi enfasi partikolari fuq programmi għall-involviment attiv tal-anzjani fil-ħajja 
rurali tal-komunità;

13. Jemmen li s-sħubijiet agrikoli bejn il-ġenerazzjonijiet aktar anzjani u dawk żagħżugħa 
huma essenzjali għat-tisħiħ tas-solidarjetà interġenerazzjonali, it-trasferiment tal-
għarfien u t-tagħlim reċiproku, li huwa partikolarment importanti għall-adozzjoni ta' 
teknoloġiji ġodda u ħiliet diġitali fil-biedja;

14. Iqis li l-ħaddiema tal-familja għadhom jirrappreżentaw il-maġġoranza kbira tax-xogħol 
agrikolu fl-Ewropa, iżda jinnota li dan it-tip ta' xogħol ilu jonqos b'mod kostanti tul is-
snin u huwa mistenni li jonqos aktar fil-futur qarib; jisħaq li l-eżodu rurali bla waqfien 
minn ċerti partijiet tal-Unjoni se jwassal biex iż-żoni rurali jiffaċċjaw problemi 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali li jeħtieġu politiki aktar ambizzjużi u kkoordinati;

15. Ifakkar li l-anzjani f'żoni remoti, muntanjużi u rurali huma aktar suxxettibbli għall-
esklużjoni diġitali u soċjali, li ġiet aggravata mill-COVID-19;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffukaw bir-reqqa l-pakkett għall-irkupru 
Next Generation EU sabiex jittaffa l-impatt negattiv tal-COVID-19 fuq il-ġenerazzjoni 
aktar anzjana;

17. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu appoġġati ż-żoni rurali fid-diversità tagħhom, filwaqt li 
jiġu promossi l-investimenti fi proġetti li jappoġġaw l-ekonomiji lokali, inkluż 
aċċessibbiltà aħjar għat-trasport u konnettività diġitali; iqis li huwa importanti li jfakkar 
li l-ħarsien tal-impjiegi agrikoli għandu implikazzjonijiet diretti biex l-ekonomiji rurali 
jinżammu ħajjin; jemmen ukoll li l-isfida li jiffaċċjaw il-bdiewa kollha biex jifhmu r-
rwol tat-teknoloġija moderna u l-innovazzjoni fl-agrikoltura u biex iħaddnu t-tali 
teknoloġija u innovazzjoni m'għandhiex tiġi sottovalutata; jisħaq, għalhekk, fuq l-
importanza ta' taħriġ vokazzjonali tul il-ħajja, servizzi ta' konsulenza u skambju tal-
għarfien, kemm fil-qafas tal-PAK kif ukoll lil hinn minnu;

18. Iqis li l-aċċess tan-nisa għall-biedja għandu jiġi ffaċilitat permezz ta' servizzi pubbliċi 
xierqa, li jippermettulhom jaħdmu aktar fl-agrikoltura;

19. Jinnota li t-tixjiħ tal-popolazzjoni, b'mod partikolari fiż-żoni agrikoli u rurali, huwa 
xejra inevitabbli li għandha titqies fit-tfassil tal-politiki ekonomiċi u soċjali; iqis li l-
kwistjoni ta' popolazzjoni li qed tixjieħ teħtieġ approċċ multidimensjonali, u jenfasizza 
l-importanza tal-promozzjoni ta' komplementarjetà u sinerġija usa' bejn l-oqsma ta' 
politika u l-istrumenti ta' appoġġ; ifakkar li riżorsi u servizzi adegwati huma essenzjali 
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biex jipprovdu lill-anzjani b'ambjent favorevoli adattat għall-età tagħhom;

20. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jikkunsidraw l-introduzzjoni jew 
l-appoġġ ta' programmi għall-preservazzjoni tal-għarfien tal-popolazzjonijiet anzjani 
lokali tagħhom sabiex jiddokumentaw u jirreġistraw il-wirt kulturali intanġibbli marbut 
mal-ikel, ir-riċetti, il-prodotti u l-użanzi oħra lokali, li, min-naħa tagħhom, jistgħu 
jintużaw għall-iżvilupp u s-sostenn tal-għajxien, tal-prodotti u t-turiżmu lokali;

21. Iqis li t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tal-UE għandha tisfrutta l-potenzjal sħiħ tal-
komunitajiet rurali li qed jixjieħu; ifakkar, f'dan ir-rigward, fl-importanza li jiġi żgurat l-
aċċess għall-internet broadband u s-servizzi bażiċi fiż-żoni rurali, l-użu tal-ħiliet 
elettroniċi u approċċi ġodda għall-iżvilupp sostenibbli, bħall-kunċett ta' rħula 
intelliġenti u t-trasformazzjoni sostenibbli tas-sistema tal-ikel;

22. Jirrikonoxxi r-rwol prominenti li l-politika ta' koeżjoni u l-PAK jista' jkollhom fl-
inkoraġġiment u t-tisħiħ tal-impjegabbiltà u l-inklużjoni tan-nisa f'żoni rurali u remoti li 
jridu jħabbtu wiċċhom ma' kwistjonijiet relatati mad-demografija, u jistieden lill-Istati 
Membri jużaw aħjar il-fondi rilevanti għal dak l-għan;

23. Jenfasizza li l-inugwaljanzi fl-aċċess għall-art, il-pagamenti diretti u l-appoġġ, kemm 
bejn kif ukoll fil-pajjiżi tal-UE, huma fost il-kwistjonijiet li jeħtieġ li jiġu indirizzati 
sabiex jitwaqqaf it-tnaqqis reġjonali, u biex il-persuni ta' età akbar mill-età tal-irtirar 
jitħeġġu jitilqu mill-biedja u ż-żgħażagħ jibdew il-biedja;

24. Jinnota li t-titjib tal-konnettività u l-aċċessibbiltà tas-servizzi f'żoni rurali u remoti huwa 
kruċjali biex jiġu indirizzati d-depopolazzjoni ta' dawn ir-reġjuni u l-esklużjoni soċjali u 
diġitali tal-popolazzjoni akbar fl-età li tgħix hemmhekk; jistieden, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex jirrikonoxxu l-importanza taż-żoni rurali u remoti, fid-diversità kollha 
tagħhom, u jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom billi jistimulaw l-investimenti fl-
ekonomija lokali, it-trawwim tal-intraprenditorija u t-titjib tal-infrastruttura tagħhom;

25. Jistieden lill-Istati Membri biex iqisu l-proporzjon ta' anzjani ('il fuq minn 65 sena) fir-
reġjuni rurali meta jfasslu l-pjanijiet strateġiċi tagħhom, u biex jikkunsidraw li 
jintroduċu miżuri li jkopru jew li huma mmirati lejn l-anzjani f'żoni rurali, pereżempju 
permezz ta' approċċ aktar flessibbli għall-kundizzjonijiet applikabbli għall-
parteċipazzjoni reali u attiva minn dak il-grupp ta' età, fil-ħajja ekonomika tar-reġjun 
ikkonċernat;

26. Jirrimarka li, fid-dawl tas-sitwazzjoni li tirriżulta mill-pandemija tal-COVID-19, jeħtieġ 
li jkun hemm impenn favur pajżaġġ ħaj u dinamiku, l-eliminazzjoni tal-burokrazija u l-
investiment fl-infrastruttura u s-servizzi ta' kwalità fiż-żoni rurali sabiex jitrażżan il-
proċess tat-tixjiħ fl-agrikoltura u jiġi promoss ir-rwol tan-nisa bħala kapijiet ta' azjendi;

27. Jenfasizza r-rwol tal-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej, flimkien ma' fondi oħra 
tal-UE, fl-indirizzar tal-isfidi demografiċi fiż-żoni rurali, jiġifieri permezz tal-
promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u l-inklużjoni soċjali;

28. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li tiġi żgurata d-disponibbiltà tas-servizzi fir-
reġjuni, peress li t-tnaqqis tagħhom qed iħeġġeġ lill-anzjani jirtiraw aktar kmieni u 
jiċċaqilqu lejn il-bliet fejn dawn is-servizzi huma faċilment aċċessibbli;
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29. Iqis li l-prospetti maħluqa mit-tagħlim tul il-ħajja, flimkien mad-diġitalizzazzjoni, huma 
essenzjali biex il-popolazzjoni li qed tixjieħ fiż-żoni rurali u remoti jiġu pprovduti 
b'diversi opportunitajiet, inkluż introjtu supplimentari; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġaw il-programmi edukattivi u ta' taħriġ, li 
se jgħinu lill-popolazzjoni li qed tixjieħ tiżviluppa ħiliet u tikseb għarfien espert f'oqsma 
bħall-kummerċ elettroniku, il-kummerċjalizzazzjoni online u l-ICT;

30. Jinnota li sistema ta' mobilità effettiva hija wieħed mill-prerekwiżiti għall-iżvilupp 
ekonomiku reġjonali, il-koeżjoni territorjali u l-iżvilupp tal-potenzjal reġjonali; 
jirrimarka li huwa għalhekk meħtieġ li jiġu allokati l-fondi meħtieġa għall-iżvilupp u l-
manutenzjoni tal-konnessjonijiet tat-trasport, li jistgħu jinkoraġġixxu lill-ġenerazzjoni 
anzjana biex tibqa' fl-agrikultura għal aktar żmien u tattira liż-żgħażagħ minn ċentri 
reġjonali biex jaħdmu fil-pajżaġġ;

31. Jenfasizza r-rwol u l-importanza tal-PAK fl-inkoraġġiment tat-tiġdid ġenerazzjonali fis-
settur agrikolu; jistieden lill-Istati Membri jiffavorixxu azzjonijiet biex jiżdied l-għadd 
ta' bdiewa żgħażagħ fil-pjanijiet strateġiċi tagħhom u jippromwovu l-koerenza ma' 
strumenti oħra disponibbli fil-livell nazzjonali u tal-UE;

32. Jenfasizza li bħala riżultat tal-evoluzzjoni, tad-diġitalizzazzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura, kemm il-persuni fi ħdan is-settur kif ukoll dawk fil-proċess li jidħlu fih, 
jeħtieġu livell xieraq ta' taħriġ diġitali, tekniku u ekonomiku, u jappella għall-
promozzjoni ta' skemi ta' skambju, diskussjonijiet, korsijiet ta' taħriġ online u tagħlim 
elettroniku;

33. Jenfasizza r-rwol ċentrali tal-inizjattivi ta' żvilupp lokali mmexxija mill-komunità fir-
restawr u ż-żamma ta' ekonomiji rurali lokali ħajjin u b'saħħithom, u l-ħtieġa li jinżamm 
livell suffiċjenti ta' finanzjament għall-programm LEADER; jistieden lill-Istati Membri 
jagħmlu użu sħiħ mill-kapaċitajiet tal-programm LEADER;

34. Ifakkar li r-reġjuni ultraperiferiċi huma partikolarment predisposti għad-depopolazzjoni 
u jirrikjedu sett speċjali ta' miżuri biex jimmitigaw it-tibdil demografiku negattiv li spiss 
jiffaċċjaw; jistieden lill-Istati Membri jużaw il-fondi strutturali u ta' investiment 
disponibbli b'mod proattiv, sabiex jindirizzaw l-isfidi li jiffaċċjaw dawn ir-reġjuni;

35. Jissottolinja l-impatt essenzjali li għandhom it-teknoloġiji diġitali li qegħdin dejjem 
jevolvu fuq il-ħajja ta' kuljum tan-nies, u b'hekk jisħaq fuq il-ħtieġa ta' broadband 
b'veloċità għolja u tagħmir teknoloġiku vitali u aġġornat fl-iskejjel, l-isptarijiet u l-
faċilitajiet l-oħra rilevanti kollha tas-servizzi pubbliċi, inkluż l-iżvilupp ta' governanza 
elettronika effettiva, sabiex jiġi żgurat li jkun hemm biżżejjed opportunitajiet għan-nies 
li jgħixu f'żoni rurali u remoti;

36. Jinnota l-importanza tas-servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs), speċjalment għall-anzjani; jappella għat-tisħiħ tal-finanzjament għall-
attivitajiet tal-NGOs fir-reġjuni.
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