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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 29,6 % fuq iċ-ċifri tal-2016, u huwa previst li jkompli jiżdied, b'mod 
partikolari sal-2050 u jilħaq 51,2 % fl-2070;

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

1. Iqis li l-approċċ politiku attwali, ibbażat fuq viżjoni limitata u dannuża ("kwalunkwe 
impjieg akkost ta' kollox"), għandu jiġi eliminat gradwalment sabiex l-impjieg u x-
xogħol ikunu jistgħu jidhru f'perspettiva aktar fit-tul tal-ħajja tax-xogħol tal-individwu; 

2. Iqis li se jibqgħu meħtieġa sforzi sostnuti mis-sħab soċjali u mill-istituzzjonijiet 
Ewropej u nazzjonali biex tinħoloq "kultura" tassew pożittiva ta' tixjiħ attiv u reklutaġġ 
mhux diskriminatorju; 

3. 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 huwa 
kruċjali li jiġu indirizzati l-inċertezza tas-suq u n-nuqqas ta' profittabilità fl-intrapriżi 
tal-biedja biex din ix-xejra titreġġa' lura;

4. 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 għal 
snin u huwa mistenni li jonqos aktar fil-futur qarib;

5. 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.


