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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Ħarsien Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali 2007 
(000/000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Proposta għal Rapport 
Konġunt dwar il-Ħarsien Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali” (COM(2007)0013),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal,
– wara li kkunsidra l-Pjan ta’ Azzjoni Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tixjiħ 

2002,
– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-Tisħiħ tad-dimensjoni 

soċjali ta' l-istrateġija ta' Liżbona: Rijorganizzazzjoni tal-koordinazzjoni miftuħa fil-
qasam tal-ħarsien soċjali (COM(2003)0261),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-immodernizzar tal-ħarsien 
soċjali għall-iżvilupp ta’ livell għoli fil-kura fis-saħħa għal kura tas-saħħa aċċessibbli u 
sostenibbli u għal kura fit-tul: appoġġ għall-istrateġiji nazzjonali li jużaw il-"metodu 
miftuħ ta' koordinazzjoni" (COM(2004)0304),

– wara li kkunsidra l-'Green Paper' tal-Kummissjoni bl-isem "Quddiem it-tibdiliet 
demografiċi: solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet" (COM(2005)0094),

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabilità,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 a’ Ġunju 2002 dwar il-komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u l-Kumitat tar-Reġjuni: Abbozz ta’ Rapport Konġunt dwar l-inklużjoni soċjali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Ġunju 2003 dwar l-applikazzjoni tal-
metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-24 ta’ Settembru 2003 dwar ir-Rapport 
Konġunt tal-Kummissjoni u l-Kunsill dwar pensonijiet xierqa u sostenibbli3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-30 ta’ Novembru 2006 dwar il-qagħda ta’ persuni 
b’diżabilitajiet fl-Unjoni Ewropea mkabbra: il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-20074,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-23 ta’ Marzu 2006 dwar sfidi demografiċi u 
solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar it-titjib fis-saħħa 
mentali tal-popolazzjoni. Lejn strateġija dwar is-saħħa mentali fl-Unjoni Ewropea6,

  
1 ĠU C 261 E, 30.10.2003, p. 136.
2 ĠU C 68 E, 18.3.2004, p. 604.
3 ĠU C 77 E, 26.3.2004, p. 251.
4 Testi Adottati, P6_TA(2006)0527.
5 Testi Adottati, P6_TA(2006)0115.
6 Testi Adottati, P6_TA(2006)0341.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,
– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6 

0000/2007),
A. Billi, l-Kunsill Ewropew ta’ Liżbona f’Marzu 2000 qabel li jsaħħaħ il-koeżjoni soċjali u 

jiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali,
B. Billi, fil-Kunsill Ewropew ta’ Nizza fl-2000, l-Istati Membri impenjaw ruħhom biex juru 

tnaqqis sinifikattiv u li jista' jitkejjel fil-faqar u l-esklużjoni soċjali sas-sena 2010,
C. Billi l-inklużjoni soċjali u l-ħarsien soċjali huma valur bażiku ta’ l-Unjoni Ewropea u dritt 

fundamentali għall-individwi kollha, indipendentement mill-oriġini etnika, l-età, is-sess, 
diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali u r-reliġjon,

D. Billi 72 miljun ċittadin Ewropew għadhom jgħixu fil-faqar u 8% ta’ l-UE tbati minn faqar 
tax-xogħol u d-differenza bejn l-għonja u l-fqar f’ħafna Stati Membri ta’ l-UE qed 
tiżdied,

E. Billi l-Ewropa llum hija soċjetà multietnika u ta’ ħafna reliġjonijiet; L-Istati Membri jridu 
jiżguraw li l-liġijiet tagħhom jirriflettu d-diversità, u jħarsu l-individwi kollha mill-
vjolenza, id-diskriminazzjoni u l-intimidazzjoni,

F. Billi l-effetti ta’ l-inugwaljanza, il-faqar, l-esklużjoni soċjali u n-nuqqas ta’ opportunità 
huma relatati kollha ma’ xulxin, u jesiġu strateġija koerenti fuq livell ta’ Stat Membru, li 
tiffoka mhux biss fuq id-dħul u l-ġid, iżda wkoll fuq kwistjonijiet bħall-aċċess għall-
impjieg, l-edukazzjoni, servizzi tas-saħħa u l-opportunitajiet għall-ħajja għal 
ġenerazzjonijiet futuri,

G. Billi l-faqar u l-qgħad ġew marbutin ma' livell baxx ta’ saħħa minħabba fatturi bħal dieta 
ħażina, ambjenti agħar f’zoni ifqar, djar mhux xierqa, u l-istress u li komunitajiet 
imċaħda f’ħafna Stati Membri s-soltu ma jkollhomx aċċess tajjeb għall-kura tas-saħħa,

H. Billi l-faqar u l-inugwaljanza jaffettwaw lin-nies b’mod mhux proporzjonat. Id-dħul 
medju tan-nisa huwa biss 55% tad-dħul ta’ l-irġiel, waqt li ftit huma n-nisa li jirċievu 
pensjoni statali sħiħa bħala dritt tagħhom,

I. Billi l-livelli tal-qgħad għal persuni b’diżabilità, li jinkludi persuni bi problemi ta’ saħħa 
mentali, persuni ta’ età ikbar u minoritajiet etniċi madwar l-Unjoni Ewropea jibqgħu 
għolja b'mod mhux aċċettabbli,

I. Punti ġenerali
1. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu l-aqwa użu tal-potenzjal offrut mill-metodu 

miftuħ tal-proċess ta’ koordinazzjoni; 

2. Jisħaq li t-tneħħija tal-faqar u ta’ l-esklużjoni soċjali għandha tibqa' prijorità politika 
għall-Unjoni Ewropea;

3. Jenfasizza li l-impjieg għandu jitqies fost l-iktar salvagwardji effettivi kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw b'mod effettiv id-Direttiva ta’ l-Impjieg 78/2000/KE li tipprovdi qafas 
legali għat-trattament ugwali fl-impjieg;
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4. Jisħaq li l-aċċess għal Prodotti u Servizzi għandu jkun dritt ta’ kull ċittadin ta’ l-UE u 
għalhekk jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tressaq direttivi speċifiċi għall-oqsma 
kollha mhux koperti skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-Artikolu 13 tat-Trattat KE biex tiġġieled 
id-diskriminazzjoni fl-aċċess għal prodotti u servizzi, inklużi d-diżabilità, l-età, ir-reliġjon 
jew it-twemmin jew l-orjentazzjoni sesswali;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw b’mod aktar effettiv leġiżlazzjoni attwali 
ta’ l-UE fil-qasam ta’ l-Impjieg u l-Politika Soċjali; 

6. Jisħaq li n-nies għandhom ikunu mgħammra permezz ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex 
jieħdu vantaġġ minn dawn l-opportunitajiet u jadattaw għall-għajbien tax-xogħlijiet 
industrijali tradizzjonali;

II L-Inklużjoni soċjali 
7. Jaħseb li sforzi biex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandhom jinżammu u 

jkunu estiżi sabiex titjieb il-qagħda ta' dawk in-nies fil-periklu tal-faqar u l-esklużjoni;
8. Jirrikonoxxi li f’ħafna Stati Membri individwi jiġu provduti xibka ta’ sikurezza (safety 

net) li tiggarantixxi dħul minimu u jemmen li permezz ta’ l-iskambju ta’ l-aqwa prattika 
l-Istati Membri li ma joperawx din is-sistema jistgħu jiġu mħeġġa jibdew joperawha;

9. Jirrikonoxxi li fejn hemm dispożizzjoni għal għajnuna soċjali, l-Istati Membri għandhom 
id-dmir li jiżguraw li ċ-ċittadini jifhmu u jkollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom;

10. Jinnota li paga minima diċenti, stabbilita fuq livell ta' Stat Membru għandha tiġi 
inkoraġġuta u tista' tgħin sabiex ix-xogħol ikun vijabbli mil-lat finanzjarju; iżda 
jirrikonoxxi li f’ħafna Stati Membri hija stabbilita fuq livell baxx ħafna; 

11. Jaħseb li huwa importanti ħafna li l-Istati Membri jgħinu n-nies jerġgħu lura għax-xogħol 
billi jiżguraw li individwi jirċievu għajnuna personalizzata u mmirata u appoġġ sabiex in-
nies ikollhom l-għajnuna biex jibnu l-kunfidenza tagħhom u jitagħlmu ħiliet ġodda; 

12. Jistieden lill-Istati Membri biex jiffaċċjaw id-diskriminazzjoni fuq bosta livelli, li 
għandha impatt serju u ħafna drabi mhux meqjusa biżejjed fuq l-inklużjoni soċjali;

13. Jemmen li l-kura tas-saħħa u l-kura soċjali ta’ kwalità għolja msejsa fuq il-komunità, 
żviluppata fejn possibbli f’koperazzjoni ma’ l-utenti u l-pazjenti, jista’ jkollha rwol 
importanti fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali;

14. Jinnota li hemm rabta qawwija u kumplessa bejn il-faqar u l-kriminalità; li l-priġunerija 
mingħajr rijabilitazzjoni u edukazzjoni xierqa ġieli jwasslu biss għal aktar esklużjoni 
soċjali u qgħad;

15. Jemmen li n-nuqqas ta’ akkomodazzjoni diċenti u bi prezzijiet li jintlaħqu minn kulħadd 
fl-Istati Membri kollha huwa kontributur kbir biex in-nies jinqabdu fin-nasba tal-faqar;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilitajiet u l-protokoll mhux obbligatorju tagħha;

17. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-twaqqif ta’ l-istituzzjonalizzazzjoni ta’ nies b’diżabilità iżda 
jinnota li hu meħtieġ livell suffiċjenti ta' servizzi ta' kwalità bbażati fil-komunità li 
jiffavorixxu l-għajxien indipendenti, id-dritt għall-assistenza personali, id-dritt li wieħed 
jikkontrolla l-baġit tiegħu, u l-parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà fl-Istati Membri;
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18. Jaħseb li jibqa' mhux skużabbli li infrastruttura ġdida li tkun inaċċessibbli għal persuni 
b'diżabilitajiet u persuni anzjani tinbena minn riżorsi tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali jew minn Fondi Strutturali oħrajn,

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jidentifikaw u jindirizzaw problemi ffaċċjati minn dawk 
li jagħtu l-kura, li ta’ spiss huma sfurzati jibqgħu barra mis-suq tax-xogħol;

20. Jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu lil dawk li jimpjegaw fis-settur pubbliku 
biex jiżguraw li l-postijiet tax-xogħol tagħhom ikunu iktar rappreżentattivi tal-
komunitajiet li huma jservu;

21. Jenfasizza l-ħtieġa għall-Istati Membri biex jippromwovu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
ta’ strateġiji komprensivi dwar it-tixjiħ fuq bażi lokali, reġjonali u nazzjonali;

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu riżorsi xierqa biex 
jiffaċilitaw l-aċċess għal programmi ta' tagħlim tul il-ħajja kollha bħala mezz biex tkun 
limitata l-esklużjoni ta’ l-anzjani fost oħrajn mill-impjieg u sabiex titrawwem il-
parteċipazzjoni kontinwa tagħhom fil-ħajja soċjali, kulturali u ċivika;

23. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, jekk għadhom m’għamlux hekk, biex jimxu lejn il-
provvediment ta’ kura personali mingħajr ħlas għall-anzjani, għal persuni b’diżabilitajiet 
u għal persuni b’kundizzjonijiet mediċi fit-tul;

24. Jistieden lill-Istati Membri biex jiskambjaw l-aqwa prattika biex jimpedixxu li studenti 
jitilqu mill-iskola kmieni u biex iwettqu t-triq għat-tranżizzjoni mill-skola għax-xogħol;

25. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li ċ-ċittadini tagħhom ikunu jafu jaqraw u jiktbu 
u jkollhom il-ħiliet u l-għarfien sabiex jiksbu impjieg utili;

26. Jinnota li minkejja l-isforzi utli lejn aktar parteċipazzjoni fl-edukazzjoni ogħla, l-Istati 
Membri għandhom ikunu inkoraġġuti jżommu u jintroduċu apprendistati bbażati fuq ix-
xogħol;

27. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea biex jirrifjutaw li tiċċajpar id-
differenza bejn il-migrazzjoni ekonomika u t-tiftix għall-kenn, u d-differenza bejn it-tnejn 
li huma ma’ l-immigrazzjoni illegali;

III Il-Ħarsien Soċjali 
28. Jemmen li għandha tittieħed aktar azzjoni biex jiġu ffaċċjati l-vjolenza domestika u l-

abbuż tat-tfal u ta’ l-anzjani;

29. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw approċċ iktar kostruttiv lejn il-politika tad-
drogi bl-enfasi fuq l-edukazzjoni u t-trattament tad-dipendenza minflok fuq sanzjonijiet 
kriminali; 

30. Iħeġġeġ skambju aħjar ta’ l-aqwa prattika madwar l-UE fid-dijanjosi, fil-prevenzjoni u 
fit-trattament ta’ mard kroniku;

31. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu prijorità miżuri tas-saħħa pubblika li jfittxu li 
jiffaċċjaw direttament l-inugwaljanza li teżisti fis-saħħa u fl-aċċess għall-kura tas-saħħa 
fost ħafna komunitajiet ta’ minoritajiet etniċi;

32. Jinnota li fl-Istati Membri kollha, l-abbuż ta’ alkoħol u tad-droga jafu jwasslu għall-
kriminalità, il-qgħad u l-esklużjoni soċjali. Mhuwiex aċċettabli li għal ħafna nies, l-uniku 
aċċess li għandhom għal trattament u pariri huwa permezz tas-sistema tal-ħabs;
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33. Jenfasizza li hemm ħafna forom ta' diżabiltà, inklużi persuni bi problemi ta' mobiltà, 
b'diffikultajiet fil-vista u fis-smigh, problemi ta' saħħa mentali, mard kroniku u 
diżabilitajiet fit-tagħlim; jenfasizza l-fatt li persuni b'diversi diżabilitajiet għandhom 
problemi eċċezzjonali, kif għandhom il-persuni soġġetti għal numru ta' 
diskriminazzjonijiet;

34. Jitlob li jiġi eliminat it-tkasbir ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali u persuni 
b'diżabilitajiet fit-tagħlim, il-promozzjoni tas-saħħa mentali u tal-benessri, il-prevenzjoni 
ta’ mard mentali kif ukoll għal żieda fir-riżorsi għat-trattament u għall-kura;

35. Jistieden lill-Istati Membri biex isegwu b’mod attiv politiki li jnaqqsu n-nuqqas ta’ saħħa 
kkawżat mill-alkoħol, it-tabakk u d-drogi illegali;

36. Jirrikonoxxi li l-abbuż ta’ l-alkoħol jew il-konsum tad-drogi jistgħu jwasslu għall-
esklużjoni soċjali u jibni nasba ta’ faqar għat-tfal u l-familji u jesponi t-tfal għal riskju 
ikbar ta’ abbuż;

37. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw impenn akbar lejn l-objettiv li jitneħħa l-faqar 
tat-tfal;

38. Jemmen li servizzi tas-saħħa u s-servizzi soċjali ta’ kwalità għolja, li jappoġġjaw lit-tfal u 
l-familji tagħhom, inkluż il-kura tat-tfal bi prezz li jintlaħaq minn kulħadd, u l-aċċess għal 
djar affordabbli huma kruċjali għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-faqar tat-tfal, ta’ l-
esklużjoni soċjali u tad-diskriminazzjoni u sabiex il-faqar jitwaqqaf milli jintiret minn 
ġenerazzjoni għal oħra;

39. Jistieden lill-Istati Membri biex jgħollu l-profil ta’ l-għaqdiet ta’ kreditu sabiex joffru lill-
individwi ambjent sikur u regolat għal persuni biex ifaddlu u jsellfu flus u biex jiġġieldu 
kontra l-problema dejjem iktar kbira tad-dejn personali;

40. Jistieden lill-Istati Membri biex jinforzaw leġiżlazzjoni kontra t-traffikar u kontra d-
diskriminazzjoni u b’mod partikulari, jiffirmaw, jirratifikaw u jimplimentaw il-
Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar azzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin;

41. Jistieden lill-Istati Membri biex iressqu leġiżlazzjoni li timpedixxi l-isfruttament ta’ 
ħaddiema vulnerabbli minn gruppi kriminali u jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni 
tan-NU dwar il-Ħarisen tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u l-Familji tagħhom;

42. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jissalvagwardaw il-politika ta’ l-ażil imsejsa fuq id-
drittijiet tal-bniedem skond il-Konvenzjoni tan-NU dwar ir-Refuġjati u liġijiet oħra 
rilevanti dwar id-drittijiet tal-bniedem, waqt li jaħdmu biex itemmu d-dipendenza fuq il-
benefiċċji ta' persuni li qed jitlobu l-kenn, billi jkunu permessi jaħdmu, u biex 
jikkunsidraw l-iżvilupp ta’ aktar rotot ta’ immigrazzjoni legali;

43. Jitlob li tingħata iktar attenzjoni mill-Istati Membri lill-persuni mingħajr djar, b’mod 
speċjali fl-aċċess għal djar, saħħa, edukazzjoni u impjieg;

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Kumitat għall-Ħarsien Soċjali, lill-gvernijiet u l-parlamenti ta’ l-
Istati Membri u lill-pajjiżi kandidati.
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NOTA SPJEGATTIVA 

Messaġġ ewlieni mir-rapport

Dan ir-rapport jappoġġja l-approċċ ġenerali tal-Komunikazzjoni dwar l-Inventarju tar-Realtà 
Soċjali mill-Kummissjoni (COM(2007)0063) u s-segwitu tagħha, jiġifieri, li ssir diskussjoni 
ġenerali dwar l-irwol tal-politika soċjali fl-Unjoni Ewropea. Meta wieħed jikkunsidra li l-
Komunikazzjoni tiddikjara li konklużjonijiet mid-diskussjoni se jiġu inklużi fir-reviżjoni ta' 
nofs it-terminu ta' l-aġenda tal-politika soċjali, ir-rapport jinnota li l-Parlament għandu jkun
infurmat dwar ir-rizultati tad-diskussjonijiet u s'għandha l-intenzjoni tagħmel il-Kummissjoni 
bihom fir-rigward tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu.

Ir-rapport jinnota li l-inklużjoni soċjali u l-ħarsien soċjali huma valur bażiku ta’ l-Unjoni 
Ewropea u dritt fundamentali għall-individwi kollha, indipendentement mill-oriġini etnika, l-
età, is-sess, diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali u r-reliġjon.

Ir-rapport jinnota li 72 miljun ċittadin Ewropew għadhom jgħixu fil-faqar u 8% ta’ l-UE tbati 
minn faqar tax-xogħol u d-differenza bejn l-għonja u l-fqar f’ħafna Stati Membri ta’ l-UE qed 
tiżdied,

Ir-rapport jinnota li l-Ewropa llum hija soċjetà multietnika u ta’ ħafna reliġjonijiet; u li l-Istati 
Membri jridu jiżguraw li l-liġijiet tagħhom jirriflettu d-diversità, u jħarsu l-individwi kollha 
mill-vjolenza, id-diskriminazzjoni u l-intimidazzjoni.

Ir-rapport jinnota li l-faqar u l-qgħad ġew marbutin ma’ livell baxx ta’ saħħa minħabba fatturi 
bħal dieta ħażina, ambjenti agħar f’zoni ifqar, djar mhux xierqa, u l-istress u li komunitajiet 
imċaħda f’ħafna Stati Membri s-soltu ma jkollhomx aċċess tajjeb għall-kura tas-saħħa.

Ir-rapport jinnota li l-livelli tal-qgħad għal persuni b’diżabilità (inklużi persuni bi problemi ta’ 
saħħa mentali), persuni ta’ età ikbar u minoritajiet etniċi madwar l-Unjoni Ewropea, jibqgħu 
għolja b'mod mhux aċċettabbli.

Ir-rapport jenfasizza li l-impjieg għandu jitqies fost l-iktar salvagwardji effettivi kontra l-faqar 
u l-esklużjoni soċjali u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw b'mod effettiv id-Direttiva ta’ l-Impjieg 78/2000/KE li tipprovdi qafas legali 
għat-trattament ugwali fl-impjieg.

Ir-rapport jisħaq li l-aċċess għal Prodotti u Servizzi għandu jkun dritt ta’ kull ċittadin ta’ l-UE 
u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tressaq direttivi speċifiċi għall-oqsma 
kollha mhux koperti skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-Artikolu 13 tat-Trattat KE biex tiġġieled id-
diskriminazzjoni fl-aċċess għal prodotti u servizzi, inklużi d-diżabilità, l-età, ir-reliġjon jew it-
twemmin jew l-orjentazzjoni sesswali.

Ir-rapport jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw b’mod aktar effettiv leġiżlazzjoni 
attwali ta’ l-UE fil-qasam ta’ l-Impjieg u l-Politika Soċjali.

Ir-rapport jirrikonoxxi li f’ħafna Stati Membri individwi jiġu provduti xibka ta’ sikurezza 
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(safety net) li tiggarantixxi dħul minimu u jemmen li permezz ta’ l-iskambju ta’ l-aqwa 
prattika l-Istati Membri li ma joperawx din is-sistema jistgħu jiġu mħeġġa jibdew joperawha.

Ir-rapport jinnota li paga minima diċenti, stabbilita fuq livell ta' Stat Membru għandha tiġi 
inkoraġġuta u tista’ tgħin sabiex ix-xogħol ikun vijabbli mil-lat finanzjarju; iżda jirrikonoxxi 
li f’ħafna Stati Membri hija stabbilita fuq livell baxx ħafna.

Ir-rapport jieħu kont tar-rapporti preċedenti tal-Parlament, li jenfasizzaw l-importanza li l-
politika soċjali jkollha status ugwali u topera bis-sħiħ fi ħdan it-trijanglu tal-politika 
Komunitarja (politiki ekonomiċi, ta' impjieg, soċjali)1. F’dan ir-rigward il-Kummissjoni 
għandha ssaħħaħ u tikkjarifika l-objettiv oriġinali ta’ Liżbona li l-faqar jitneħħa bl-adozzjoni 
ta’ mira ċara ewlenija għall-UE biex tnaqqas il-livelli ta’ faqar imkejla kontra l-GDP sa l-
2010 u sabiex jiġi żviluppat sett ta' standards għall-inklużjoni soċjali kontra liema wieħed 
ikun jista' janalizza r-riżultati ta' l-istrateġija ta' l-inklużjoni soċjali2.

Ir-Rapport “Inventarju tar-Realtà Soċjali” jitratta żewġ dokumenti tal-Kummissjoni: il-
Komunikazzjoni dwar l-Inklużjoni soċjali u l-Ħarsien soċjali (COM(2007)013) u l-
Komunikazzjoni dwar l-Inventarju tar-Realtà Soċjali (COM(2007)063).

Sommarju tal-Komunikazzjoni dwar l-Inklużjoni soċjali u l-Ħarsien soċjali

Il-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni (OMC) żied l-għarfien tal-kawżi kumplessi ta’ l-
esklużjoni u l-faqar u sawwar approċċ maqsum lejn riformi tal-ħarsien soċjali bbażat fuq il-
prinċipji ta’ l-aċċessibilità, l-adegwatezza, il-kwalità, il-modernizzazzjoni u s-sostenibilità. Il-
kura tas-saħħa u l-kura fuq medda ta’ żmien twila huma xierqa wkoll għal skambju ta’ 
politiki; kunsiderazzjoni konġunta ta’ l-objettivi tista’ ttejjeb l-effettività tal-politika u l-għoti 
tas-servizzi tal-kura tas-saħħa fuq livell ta’ Stat Membru.

Xi Programmi Nazzjonali ta’ riforma juru impenn iktar qawwi lejn dawk l-iktar żvantaġġati 
fis-soċjetà u sabiex familji fqar jirċievu għajnuna biex jibbenefikaw mit-tkabbir fl-impjieg. 
Miżuri sabiex tkun żgurata s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi huma akkumpanjati minn 
dispożizzjonijiet li jipproteġu l-gruppi l-iktar vulnerabbli. Hija meħtieġa interazzjoni msaħħa 
u aktar viżibbli fuq livell Ewropew u nazzjonali.

Għandha tingħata iktar importanza fl-Istati Membri lill-ġlieda kontra l-faqar tat-tfal, peress li 
l-possibilità li tfal imċaħda jiksbu impjiegi fil-futur hija inqas. Huwa magħruf li l-Istati 
Membri jitrattaw din il-kwistjoni permezz ta’: żieda fid-dħul tal-familja, titjib fl-aċċes għal 
servizzi, ħarsien tad-drittijiet tat-tfal. Ir-rapport juri li medja ta’ 15% ta’ l-istudenti jitilqu mill-
iskola kmieni, iżda f’xi pajjiżi aktar minn terz taż-żgħażagħ huma affettwati mit-tluq kmieni 
mill-iskola. Xi Stati Membri stipulaw miri speċifiċi u qed jintroduċu miżuri preventivi sabiex 
jindirizzaw din il-problema (edukazzjoni qabel il-primarja, l-għoti ta’ pariri u gwida, 
għalliema privati, għotjiet) u azzjonijiet ta’ kumpens (pereżempju skejjel li jagħtu opportunità 

  
1 Rapport dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-aġenda tal-politika soċjali, Kumitat EMP, Rapporteur 
Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Rapport dwar il-qagħda soċjali fl-Unjoni Ewropea, Kumitat EMP, Rapporteur Ilda Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Rapport dwar l-Aġenda tal-Politika Soċjali għall-perjodu 2006-2010, Kumitat EMP, Rapporteur Ria Oomen-
Ruijten, A6-0142/2005.
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oħra). 

F’dan ir-rispett tibqa’ importanti l-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ. Ħafna Stati Membri 
qed jespandu l-apprendistati, jipprovdu appoġġ skond l-individwu jew alternattivi attivi wara 
perjodi qosra ta’ qgħad, li jiffokaw fuq zoni mċaħda soċjalment jew fuq it-titjib fl-aċċess għal 
miżuri prinċipali.

Fil-każ ta’ inugwaljanzi ġeografiċi, il-fondi strutturali tal-UE jappoġġjaw titjib fl-
infrastruttura tas-saħħa fl-ifqar reġjuni. Sabiex jissaħħu l-istandards ta’ kwalità: Stati Membri 
qed jimmiraw lejn koordinazzjoni aħjar bejn il-livelli kollha tas-servizzi mediċi u lejn l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ prevenzjoni.

Sommarju tal-Komunikazzjoni dwar l-Inventarju tar-Realtà Soċjali

Il-globalizzazzjoni u d-demografija huma ż-żewġ forzi ewlenin li jsawru l-iżvilupp tas-
soċjetajiet Ewropej. Xejriet demografiċi juru li n-nies qed jgħixu ħajjiet itwal u iktar 
f'saħħithom u jqajmu kwistjonijiet bħall-ispejjeż ġodda ta’ soċjetà li qed tixjieħ, l-ugwaljanza 
bejn il-ġenerazzjonijiet, iż-żieda fl-importanza tal-kura tat-tfal u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-
ħajja fil-ħajja tal-familja, ir-relazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet u r-riskji ġodda tal-faqar. Il-
globalizzazzjoni, flimkien ma’ teknoloġiji ġodda, joffru potenzjal enormi għal tkabbir. Iżda n-
nies jeħtieġu jkunu mgħammra permezz ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex jieħdu vantaġġ 
minn dawn l-opportunitajiet u jadattaw għall-għajbien tax-xogħlijiet industrijali tradizzjonali.

L-istrateġija ta’ Liżbona mġedda ma tiffokax biss fuq il-prestazzjoni ekonomika u l-
kompetittività iżda wkoll fuq il-ħolqien ta’ koeżjoni soċjali akbar u d-dimensjoni soċjali tas-
sostenibilità. Fi ħdan din l-istrateġija, l-UE tinvolvi ruħha ma’ l-Istati Membri - li jkomplu 
jħaddnu l-kompetenza primarja li jfasslu l-politiki tagħhom - sabiex jidentifikaw 
kollettivament il-metodi tal-politika li għandhom jirriżultaw fl-aqwa kombinazzjoni ta' 
prosperità u solidarjetà u jippromwovu l-adozzjoni tagħhom. L-istrateġija ta’ Liżbona b’hekk 
bdiet riflessjoni kollettiva dwar kwistjonijiet soċjali f’sens wiesa’ ħafna, li tkopri kwistjonijiet 
tradizzjoni ta’ flessibilità tas-suq tax-xogħol u riformi fl-istat assistenzjali, inklużi 
pensjonijiet, kif ukoll kwistjonijiet relatati ma’ sistemi ta’ l-edukazzjoni u tat-taħriġ.

Ħafna inizjattivi ta’ politika soċjali fil-passat kienu konċeputi għal soċjetà industrijali. Illum, 
l-Ewropa għandha soċjetà dejjem iktar imsejsa fuq l-għarfien u orjentata lejn is-servizzi u l-
qagħda soċjali u l-isfidi soċjali mhumiex daqstant magħrufa u analizzati.

L-eżerċizzju ta’ inventarju tar-realtà soċjali għalhekk għandu l-għan li jiżviluppa 
evalwazzjoni ta’ l-isfidi soċjali reali u li joħloq dibattitu dwar il-qagħda soċjali ta’ l-Ewropea 
li għandu jiġi inkluż fir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu ta’ l-aġenda tal-politika soċjali.


