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Fl-2017, kważi wieħed minn kull ħamsa (19%) tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea kellu 65 

sena jew aktar.  Minbarra hekk, l-importanza (għas-soċjetà) li għandhom dawk li huma ixjeħ 

(80 sena jew fuqhom) qed tikber b’rata aktar imgħaġġla minn kwalunkwe settur ieħor tal-

popolazzjoni fl-Unjoni.  Is-sehem tagħhom fost it-28 stat membru ġie mbassar li aktar milli se 

jirdoppja bejn l-2017 sas-sena 2080, minn 5.5% għal 12.7%. 

Bosta nisa u rġiel anzjani qed jagħtu kontribut sinjifikanti lis-soċjetà, pereżempju, bħala 

ħaddiema, billi jħarrġu u jassistuħalli jitħarrġu ħaddiema aktar żgħażagħ, billi jieħdu ħsieb in-

neputijiet jew qraba oħra.  Madanakollu, il-fenomenu bl-isem ta’ ageism (li huwa l-preġudizzju 

jew id-diskriminazzjoni li jbatu n-nies minħabba l-età li għandhom) għadu jxekkel l-awtonomija 

u joħloq barrieri għall-parteċipazzjoni sħiħa u ndaqs ta’ persuni anzjani fl-oqsma differenti tal-

ħajja kemm individwali kif ukoll fi ħdan il-komunità.  Ir-rispett lejn id-dinjità u l-awtonomija 

huma drittijiet umani universali li japplikaw għal persuni ta’ kull età, u li huma pre-rekwiżiti 

ewlenin għat-tisħib effettiv u li għandu valur għas-soċjetà.  L-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti 

u l-Għanijiet Għall-Iżvilupp Sostenibbli (SDG)jisħqu fuq l-impenn li ħadd ma għandu jitħalla jaqa’ 

lura. 

Fuq livell tal-Unjoni Ewropea, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR)u s-

SemestruEwropew,li ġew imnehdija b’tant solennità, flimkien ma’ strateġiji oħrajn tal-istess 

Unjoni, bħalma hu s-Suq Uniku Diġitali (DSM), joffru qafas adegwat għall-Istati Membri biex 

jieħdu azzjoni sabiex iħarsu d-drittijiet tal-persuni anzjani u l-kisba  ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri 

fost l-istess anzjani.  Il-baġit tal-Unjoni Ewropea tal-ġejjieni għandu jgħin sabiex jintlaħqu l-

għanijiet soċjali u ttemm id-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea minn wara l-2020, filwaqt li 

jeħtieġ li tingħata spinta politika mill-ġdid sabiex id-direttiva proposta għat-tnaqqis tad-

diskriminazzjoni fuq firxa orizzontali tinqala’ mill-imblokk li tinsab fih bħalissa. 

Il-Parlament Ewropew minn dejjem kien minn ta’ quddiem jisħaq għal ġustizzja soċjali ugħall-

ugwaljanza.  L-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fis-sena 2019 se jseħħu f’mument kruċjali 

għall-Unjoni Ewropea li jeħtiġilha b’mod urġenti li tiftaħ mill-ġdid il-komunikazzjoni maċ-ċittadini 

Ewropej u tirrappreżenta l-interessi tagħhom.  Aħna nixtiequ naraw Unjoni Ewropea li tħares ‘il 

quddiem u li ma jkunx jimportaha biss mill-ekonomija u mit-tkabbir, iżda anke li jittieħdu miżuri 

konkreti biex tassigura li kulħadd ikun stmat u jingħata s-setgħa li jgħix ħajja attiva u awtonoma, 

irrispettivament mill-età, ġeneru, razza jew oriġini etnika, reliġjon, disabilità, jew orjentazzjoni 

sesswali. 

  

Fil-mixja tagħna sabiex ikollnaUnjoni Ewropea konxja li tindirizza l-ħtiġijiet tal-anzjaniu, 

filwaqt li naqblu bis-sħiħ mar-riflessjoni dwar Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Drittijiet 

ta’ Persuni Anzjani li qed tiġi mgħarbla fi ħdan il-UN Open-ended Working Group on Ageing 

(OEWGA),insejħu lill-kandidati MEPs sabiex jassiguraw li l-ġlieda ħalli tispiċċa d-

diskriminazzjoni abbażi tal-etàtkun identifikata bħala prijorità tal-Unjoni Ewropea, li din 

titqiegħed fuq l-istess livell tal-forom l-oħrajn kollha ta’ diskriminazzjoni fit-trattati tal-Unjoni 

Ewropea, u sabiex tittieħed azzjoni ħalli: 

 jissaħħu d-drittijiet ta’ persuni anzjani billi jiġu miġġielda l-ageism u d-

diskriminazzjoni minħabba l-età; 

 jiġi assigurat li jkun hawn perspettiva tul il-ħajja dwar ix-xogħol u biex jinħolqu 

swieq inklussivi fid-dinja tax-xogħol; 

 jiġi assigurat dħul adegwat minn pensjonijiet u kumpens ieħor marbut mal-

anzjanità kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel; 

 jitħares id-dritt li persuna tgħix u tixjieħ b’dinjità permezz ta’ servizzi tas-saħħa u 

ta’ kura fit-tul li jiffokaw fuq l-individwu u li jkunu aċċessibbli għal kulħadd; 

 tiġi assigurata ħajja sana u jiġu promossi l-benesseri f’kull età; 

 jiġi permessl-aċċess universali għall-provvisti u għas-servizzi li jkunu jinkludu lill-

anzjani f’soċjetà li llum aktar ma tmur qed issir diġitalizzata; 

 tingħata setgħa liċ-ċittadini anzjani li jissieħbu bis-sħiħ fil-ħajja soċjali u 

demokratika. 

 

AGE qed tħeġġeġ lilek, bħala MEP prospettiv, sabiex tisħaq ħalli l-Unjoni Ewropea tappoġġja 

lill-Istati Membri biex ifasslu strateġiji nazzjonali dwar l-anzjanità billi jinvolvu b’mod attiv lil 

persuni anzjani u lill-għaqdiet tagħhom.  Fl-aħħar nett, nafdaw fl-impenn tiegħek sabiex 

jitwaqqaf mill-ġdid fil-Parlament Ewropew l-Intergroup on Ageing and Solidarity between 

Generations ħalli jinżammufuq quddiem nett fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew l-

argumenti li jolqtu lill-anzjani. 

 

 

Għalfejn tħejja dan il-manifest? 

 

AGE Platform Europe li hija l-akbar nisġa Ewropea ta’ 

għaqdiet li jiġbru fi ħdanhom persuni li għandhom aktar minn 50 
sena u li jirrappreżentaw direttament aktar minn 40 miljun 

anzjan fl-Ewropa. AGE tipproġetta ruħha bħala l-vuċi li 

tippromwovi l-interessi tal-190 miljun abitant tal-Unjoni 
Ewropea li jisbqu l-età ta’ 50 sena, u taħdem sabiex toħloq 
kuxjenza dwar it-temi li l-aktar li jikkonċernawhom.  

Ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin tal-AGE 

 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-co-organised-event-eu-contribution-who-global-campaign-against-ageism
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/https:/www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
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Isaħħu d-drittijiet ta’ persuni anzjani billi jiġu miġġielda l-ageism u d-diskriminazzjoni minħabba l-età, filwaqt lijagħmlu 
pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom sabiex: 

 jiġi assigurat li d-direttiva dwar trattament indaqs fl-aċċess għall-provvisti u għas-servizzi sa fl-aħħar tiġi adottata, u l-implimentazzjoni sħiħa tal-Att 
dwar l-Aċċessibilità tiġi assigurata; 

 tiġi monitorjata l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Disabilitajiet, u jiġi assigurat li din tkun 
tapplika wkoll b’mod indaqs għal persuni anzjani b’disabilità; 

 tiġi monitorjata l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, kif 
ukoll tal-provvedimenti tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza tal-ġeneri, u jiġi assigurat li dawn ikunu applikabbli wkoll b’mod indaqs għal nisa 
anzjani; 

 tiġi appoġġjata d-diskussjonifin-Nazzjonijiet Uniti dwar il-possibilità ta’ ħolqien ta’ strument legali internazzjonali sabiex isaħħaħ il-ħarsien tad-
drittijiet umani tal-persuni anzjani.  

X’jistgħu jagħmlu l-kandidati MEPs? 

 

Jassiguraw il-ħolqien ta’ perspettiva tul il-ħajja dwar ix-xogħol, flimkien ma’ swieq inklussivi fid-dinja tax-xogħol, filwaqt 
lijagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom u fuq l-imsieħba soċjali sabiex: 

 tiġi implimentata bis-sħiħ id-Direttiva 2000/78/EC dwar Ugwaljanza fl-Impieg, u jiġu promossi kampanji informattivi dwar l-importanza li tiġi miġġielda 

l-ageism fuq il-post tax-xogħol; billi l-implimentazzjoni ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol li jieħdu in konsiderazzjoni l-etajiet tan-nies issir realtà, fejn 

tingħata attenzjoni speċjali għal opportunitajiet flessibbli lejn l-aħħar tal-karriera; 

 tiġi adottata direttiva ambizzjuża ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, li jkun jinkludi carers’ leave bi ħlas għal carers informali; isir appell lill-Kummissjoni 

Ewropea u ‘l-Istati Membri biex imorru aktar ‘il hinn f’dan ir-rigward billi jipproponu t-tiswir ta’ Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Ħarsien Soċjali u 

Servizzi għal carers informali – li l-kotra tagħhom huma nisa – li tkun tiggarantixxi aċċess għal credits għall-pensjoni, dħul minimu, assigurazzjoni dwar 

is-saħħa, u ż-żamma ta’ drittijiet għall-benefiċċji tal-qgħad għal carers informali li jkunu ħarġu mis-suq tax-xogħol; 

 jiġu valutati l-ħiliet u l-għerf li għandhom l-anzjani fid-dinja tax-xogħol, u tiġi rikonoxxuta l-ħtieġa li tiġi faċilitata ħajja itwal ta’ xogħol permezz ta’ 

azzjoni aktar effettivasabiex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni minħabba l-età fl-impiegi u fit-taħriġ okkupazzjonali; 

 jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ trasferimenti ta’ għerf bejn il-ġenerazzjonijiet, jiġu kkreati impiegi li jagħtu valur rispettivament lill-abbiltajiet ta’ ħaddiema 

anzjani kif ukoll ta’ dawk żgħażagħ, u billi ż-żewġ gruppi ta’ etajiet differenti jitħallew jikbru professjonalment u jaddattaw irwieħhom għal suq tax-

xogħol li dejjem jinbidel; 

 tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni proposta tal-Kunsill dwar il-Ħarsien Soċjali għall-Ħaddiema u għal dawk li Jaħdmu għal 

Rashom, fejn tingħata attenzjoni sabiex in-nuqqasijiet fil-ħarsien soċjali fis-setturi tal-impiegi kull fejn jinsabu jispiċċaw b’mod effettiv; 

 tiġi skrutinizzata l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Qgħad fit-Tul, u jiġi appoġġjat in-Netwerk Ewropew ta’ Servizzi Pubbliċi 

għall-Impieg biex jgħinu lil dawk li qed ifittxu impieg li huma ftit jew wisq anzjani, inkluż dawk f’din il-kategorija li sabu rwieħhom inattivibla ma riedu; 

 tiġi finanzjata r-riċerka dwar postijiet tax-xogħol li jkunu sostenibbli u impiegi li jdumu fit-tul, sostnuti minn titjib fil-ħiliet u t-tagħlim fuq medda ta’ 

żmien matul il-ħajja, u jiġu promossi riżultati mifruxa mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dwar l-azzjoni u l-inizjattivi li jkunu qed jittieħdu; 

 jiġi applikat tqarrib tul il-ħajja lejn dawk il-postijiet tax-xogħol li jassiguraw ambjentsan ta’ xogħol, u jiġu mħeġġa l-interazzjoni, il-koperazzjoni, it-

trasferiment tal-għerf u s-solidjarjetà bejn gruppi ta’ etajiet differenti. 

http://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_position_WLB_package_Nov2017.pdf
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-calls-long-term-unemployment-policies-support-all-age-groups-without
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Jassiguraw dħul adegwat ta’ pensjonijiet u ta’ ħlasijiet lill-anzjani, kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel, filwaqt lijagħmlu 
pressjoni fuq il-gvernijiettagħhom sabiex: 

 jiġi adottat qafas ta’ direttiva dwar dħul minimu adegwat li jippermetti li wieħed jgħix f’dinjità, inkluż li jkollu pensjoni minima li tieħu in 

konsiderazzjoni mhux biss il-linja relattiva ta’ min ikun fir-riskju ta’ faqar, iżda wkoll provvediment għalbudgets li jindirizzaw speċifikament lill-anzjani 

li jkunu msejsa fuq baskett ta’ provvisti u servizzi; 

 jittieħdu passi ħalli titfassal Strateġija Ewropea biex tagħlaq id-differenzi fil-pagi, karriera u pensjonijiet bejn il-ġeneri, li tkun tindirizza l-isfidi kemm 

ta’ nisa li għadhom fl-impieg, kif ukoll ta’ nisa aktar avvanzati fl-età li huma rtirati u li ma laħqux tibdil pożittiv fis-swieq tax-xogħol għaliexseħħew 

tard wisq għalihom; 

 jiġi mħeġġeġ l-iskrutinju tas-Semestru Ewropew mill-Parlament Ewropew u mill-parlamenti nazzjonali, u billi tingħata attenzjoni speċjali lill-isfida li 

jiffaċċjaw il-pensjonijiet tal-Istat biex iħarsu lin-nies b’mod effettiv mill-faqar; 

 jiġu appoġġjati l-irwol u r-responsabilitajiet tal-Awtoritajiet ta’ Superviżjoni Ewropej tas-swieq finanzjarji billi jassiguraw li jkun hemm riżorsi umani 

u finanzjarji adegwati biex jipproteġu li jkun hemmreturns fit-tul, jinkoraġġixxul-istrateġiji ta’ investiment sostenibbli, u jinforzawid-drittijiet tal-

konsumaturi fi skemi ta’ pensjonijiet imsejsa fuq kapital investit; 

 tiġi adottata inizjattiva legali Ewropea li tagħti aċċess għal ħarsien soċjali adegwat lin-nies fl-oqsma kollha tal-impiegi – kemm dawk standard kif 

ukoll dawk li mhumiex – u jiġu analizzati dawk il-barrieri li ma jħallux lin-nies ma jeżerċitawx dan id-dritt.  Din l-inizjattiva għandha tagħti aċċess 

universali u ndaqs għad-drittijiet ta’ ħarsien soċjali, għall-benefiċċji u għal dak li huma intitolati għalih, għal kura ta’ saħħa kwalitattiva, għal dħul 

minimu assigurat, u għal aċċess għal provvisti u servizzi li jkunu definiti fuq livell nazzjonali – skont ir-rakkomandazzjonijiet relatati maħruġa mill-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), b’mod li tkun tipprovdi xibka effettiva ta’ sigurtà soċjali li tkun tista’ tintuża fi żmenijiet diffiċli; 

 tiġi adottata pulitika li tħares l-assi ta’ persuni anzjani, u tagħtihom is-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet fil-qasam finanzjarju mogħnija b’tagħrif f’waqtu. 

 
Iħarsu d-dritt li wieħed jgħix u jixjieħ b’dinjità permezz ta’ skemi ta’ saħħa u ta’ kura fit-tul li wieħed jiflaħ iħallas għalihom 
u li jkunu ffokati fuq l-individwu, filwaqt lijagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom sabiex: 

 jiġi nfurzat b’mod effettiv id-dritt għal appoġġ u kura fit-tul li tkun ta’ kwalità u li wieħed ikun jiflaħ iħallas għaliha, u li tippermetti lill-anzjani li jgħixu 

b’dinjità, li jibqgħu awtonomi u indipendenti, u li jkunu involuti bis-sħiħ fi ħdan il-komunitajiet tagħhom; 

 tiġi adottata Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kura fit-tul li tkun tispeċifika l-prinċipji ewlenin u rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza 

għall-iżvilupp ta’ kura fit-tul u servizzi ta’ appoġġ madwar l-Unjoni Ewropea; 

 jiġi żviluppat il-każ ekonomiku għall-formalizzazzjoni ta’ kura fit-tul għall-anzjani li tkun tassigura li l-Unjoni Ewropea tħalli biżżejjed spazjufiskali għall-

Istati Membri li jtejbu l-kwalità tal-kura fit-tul u l-aċċess għal dawk kollha li jeħtieġu l-kura u s-sapport; 

 jiġi monitorjat l-irwol tas-settur privat fil-qasam tal-kura fit-tul f’termini ta’ kwalità fejn l-utenti tas-servizzi jkunu jifilħu jħallsu għalihom, u jiġi studjat 

kif l-Unjoni Ewropea tkun tista’ tirregola aħjar dan is-suq li dejjem qed jikber; 

 tistinka sabiex jiġi adottat Pjan ta’ Azzjoni Ewropew biex jiġu missieltal-abbużi fuq l-anzjani, inkluż li jkunu identifikati u mħarsa aħjar il-vittmi, u 

jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ carers kemm formali kif ukoll informali li jagħtu servizz fid-dar u fi djar residenzjali. 

http://www.age-platform.eu/press-releases/always-consider-people%E2%80%99s-dignity-when-defining-minimum-income-old-age
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/end-gender-pension-gap-calls-european-parliament
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_position_on_the_EU_Semester_2017.pdf
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/access-social-protection-not-only-challenge-people-new-forms-employment
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-position-private-residential-care-provision-calls-inclusive-affordable-and
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/Report_Workshop%20victims%20elder%20abuse_14%20June%202017.pdf
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Jassiguraw li n-nies jixjieħu billi jibqgħu attivi u b’saħħithom, u jippromwovu l-benesseri għal nies ta’ kull età, filwaqt li 
jagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiettagħhom sabiex: 

 tiġi promossa s-saħħa fiżika u mentali permezz ta’ trattament b’perspettiva ta’ ħajja fit-tul fl-oqsma kollha tal-politika mfassla mill-Unjoni Ewropea 

f’koordinazzjoni mad-DG SANTÉ; 

 tassigura programm qawwi fil-qasam tas-Saħħa u tingħata prijoritàlil flus ivvutati għal programmi ta’ promozzjoni ta’saħħa tajba, ħarsien mill-mard 

u tnaqqis fl-inugwaljanza fil-qasam tas-saħħa, dan kollu fil-programm ta’ riċerka mniedi mill-Unjoni Ewropea għal wara l-2020; 

 jissokta jingħatal-appoġġ lill-European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing bħala inizjattiva ewlenija intiża biex ittejjeb il-kapaċità li 

kulħadd jgħix ħajja b’saħħtu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea; 

 tingħata spinta mill-ġdid lill-Istrateġija dwar Mediċini Ġerjatriċi, u jiġi mgħolli l-profil tal-Grupp ta’ Esperti Ġerjatriċi tal-Aġenzija Ewropea dwar il-

Mediċini; 

 tiġi pprovduta infrastruttura b’saħħitha dwar kura fil-qasam tas-saħħa, u tintuża l-innovazzjoni diġitali madwar l-Unjoni Ewropea sabiex titjieb is-

saħħa tan-nies ta’ kull età, filwaqt li jiġu segwiti bis-sħiħ l-għanijiet tas-Suq Uniku Diġitali; 

 Tiġi prijoritizzata l-ġlieda kontra l-isolament soċjali tal-anzjani, li taffettwa bejn wieħed u ieħor minn terz sa nofs il-popolazzjoni anzjana u li twassal 

għal kundizzjonijiet avversi ta’ saħħa. 

Jagħtu l-fakoltàta’ aċċess universali għall-provvisti, akkomodazzjoni u servizzi għal persuni anzjani, filwaqt li jagħmlu 
pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom sabiex: 

 jissaħħu fuq livell Ewropew il-leġislazzjoni, l-inizjattivi u x-xogħol ta’ standardizzazzjoni għal aċċess fis-soċjetà tallum li hija ferm diġitalizzata, inkluż 

l-Att dwar Aċċessibilità Ewropea, kif ukoll biex tiġi assigurata implimentazzjoni sew fuq livell nazzjonali; 

 jitkompla l-appoġġ għall-iżvilupp ta’ Strateġija Ewropea dwar is-Silver Economy li tippermetti l-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi aċċessibbli li l-anzjani 

jkunu jifilħu jħallsu għalihom biex jgħinuhom jgħixu ħajja attiva u sana; 

 jiġi promoss u appoġġjat l-iżvilupp ta’ ambjenti fuq livelli lokali u reġjonali li jieħdu l-età in konsiderazzjoni, sabiex iservu ta’ forċina ewlenija għal 

ħajja indipendenti u mobilità għal kulħadd permezz tal-appoġġ ta’ strument finanzjarju tal-Unjoni Ewropea; 

 tittieħed in konsiderazzjoni d-dimensjoni tax-xjuħija fl-akkomodazzjoni soċjali smart, l-iżvilupp urban u t-trasport pubbliku. Tiġi appoġġjata ħajja 

indipendenti permezz tal-iżvilupp ta’ sistemi ta’ ICT (Teknoloġija tal-Informazzjoni u l- Komunikazzjoni) fid-dar, akkomodazzjoni intelliġenti uservizzi 

diġitali u ta’ fuq l-Internet; 

 jiġi assigurat li d-dimensjoni anzjanità tittieħed in konsiderazzjoni fis-setturi differenti tal-Programmi ta’ Riċerka tal-Unjoni Ewropea sabiex jiġu 

indirizzati aħjar il-perspettivi differenti tal-anzjanità demografika tal-Unjoni Ewropea. 

 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/join-epha-campaign-calling-eu-do-more-health
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/join-epha-campaign-calling-eu-do-more-health
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/join-epha-campaign-calling-eu-do-more-health
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-replies-eu-consultation-digital-health
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Jagħtu s-setgħaliċ-ċittadini anzjani li jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja soċjali, kulturali u demokratika, u jippromwovut-tagħlim 
tul il-ħajja biex jiġi faċilitat l-involviment attiv tagħhom fl-aspetti kollha tal-ħajja, u hekk: 

 il-Parlament Ewropew ikun post ċentrali fejn jiġu diskussi temi ta’ drittijiet indaqs għal nies ta’ kull etàu tissawwar solidarjetàbejn il-ġenerazzjonijiet 

billi jiġi appoġġjat it-twaqqif mill-ġdid tal-Intergroup on Active Ageing and Solidarity between Generations; 

 jiġi assigurat li l-e-Government u l-aċċess għall-elezzjonijiet ikunu ssapportjati għall-votanti ta’ kull età; 

 tiġi miġġielda l-ageism fl-isfera politika, u jiġu mħajrapersuni anzjani joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet lokali, nazzjonali u Ewropej; 

 jiġu rikonoxxuti u appoġġjati l-kontribuzzjonijiet kollha soċjali u ekonomiċi li persuni anzjani jagħtu lis-soċjetajiet tagħna, b’mod partikolari lill-

ġenerazzjonijiet żagħżugħa; 

 issir sejħa għar-rikonoxximent u tiġi appoġġjata l-ħidma li jwettqu voluntiera anzjani permezz tal-ipprogrammar u l-iffinanzjar minn fondi soċjali u 

mill-Erasmus +, kif ukoll jiġu ffinanzjati attivitajiet ta’ riċerka biex jiġi valutat il-valur ekonomiku li jingħata mix-xogħol volontarju ta’ persuni anzjani; 

 issir sejħa sabiex tittieħed azzjoni ħalli tingħalaq il-qasma diġitali, li tkun tinkludi li fondi Ewropej jiġu investiti f’infrastruttura diġitali u f’miżuri ta’ 

appoġġ biex il-ħiliet diġitali fost nies ta’ kull età jitkattru permezz ta’ aġġornament tal-Istrateġija Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ ET 2020; 

 tiġi miġġielda l-esklużjoni diġitali, u jiġi rispettatid-dritt ta’ kwalunkwe ċittadin li juża teknoloġiji tradizzjonali (pereżempju, sistemi analogi) ħalli jiġi 

appoġġjat id-dritt ta’ persuni anzjani li jieħdu sehem b’mod indaqs fis-soċjetà; 

 issir sejħa għall-involviment, il-ħolqien flimkienu l-iddisinjar flimkien b’mod b’saħħtu fix-xogħol ta’ riċerka u ta’ standardizzazzjonital-Unjoni 

Ewropea; 

 jiġi assigurat li r-Regolament ġdid dwar il-Ħarsien Ġenerali tad-Data jkun implimentat b’mod li jieħu in konsiderazzjoni l-isfidi speċifiċi li qed 

jiffaċċjaw il-persuni anzjani minħabba l-qasma diġitali; 

 iċ-ċittadini anzjani jiġu nklużi fi djalogu ċivili dwar l-iżvilupp sostenibbli u fit-trasmissjoni interġenerazzjonali tal-għerf, tal-valuri u tal-kultura.  

 

* * * * * 

 

 
SDG 4/10/16/17 

EPSR 1/2/3 
DSM 

OEWGA 
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L-Għanijiet għall-Iżvilupp Sostenibbli li huma relevanti għal 
Persuni Anzjani 

Għan 1  Faqar xejn 

Għan 2  Ġuħ xejn 

Għan 3  Saħħa tajba u benesseri 

Għan 4  Edukazzjoni ta’ kwalità 

Għan 5  Ugwaljanza bejn il-ġeneri 

Għan 6  Ilma nadif u sanità 

Għan 7  Enerġija nadifa li jiflaħ iħallas għaliha ċ-ċittadin 

Għan 8  Xogħol deċenti u tkabbir ekonomiku 

Għan 9  Industrija, innovazzjoni u infrastruttura 

Għan 10  Jitnaqqsu l-inugwaljanzi 

Għan 11  Bliet u komunitajiet sostenibbli 

Għan 12  Konsum u produzzjoni responsabbli 

Għan 13  Azzjoni dwar il-Klima 

Għan 16  Paċi, ġustizzja u istituzzjonijiet b’saħħithom 

Għan 17  Tisħib biex jintlaħqu l-għanijiet    

 

 
 

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-prinċipji tiegħu li 
huma relevanti għall-Anzjani 

1. Edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja 

2. Ugwaljanza bejn il-ġeneri 

3. Opportunitajiet indaqs 

4. Appoġġ attiv għall-impieg 

5. Impieg sigur u adattabbli 

7. Tagħrif dwar kundizzjonijiet tax-xogħol u ħarsien 

9. Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja 

10. Ambjent ta’ xogħol san, sigur u addattat tajjeb, flimkien ma’ ħarsien 

tad-data 

12. Ħarsien soċjali 

13. Benefiċċji għall-Qgħad 

14. Dħul Minimu 

15. Dħul għall-anzjani u pensjonijiet 

16. Kura u saħħa 

17. L-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità 

18. Kura fit-tul 

19. Akkomodazzjoni u għajnuna għal dawk mingħajr dar 

20. Aċċess għal servizzi essenzjali 

   
               

 

 

   

 

 
 

IL-ĦIDMA TA’ AGE HIJA FFINANZJATA TAĦT IL-PROGRAMM DWAR ID-DRITTIJIET, L-UGWALJANZA U Ċ-ĊITTADINANZA TAL-UNJONI 

EWROPEA.  IL-KONTENUT TA’ DAN ID-DOKUMENT HUWA R-RESPONSABILITÀ WAĦDANIJA TA’ AGE PLATFORM EUROPE, U MA 

GĦANDUX JITQIES BĦALA LI JIRRIFLETTI L-VEDUTI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA. 

Suq Uniku Diġitali (DSM) 

Is-Suq Uniku Diġitali jfisser l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea sabiex jiġi 

assigurat aċċess għal attivitajiet online għal individwi u għal stabbilimenti 

kummerċjali taħt kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta, ħarsien tal-konsumatur u 

tad-data, it-tneħħija ta’ geo-blocking u temi ta’ copyright. 

 

 

L-Open-Ended Working Group on Ageing (OEWGA) 

Dan il-grupp twaqqaf mill-Assemblea Ġenerali fil-21 ta’ Diċembru 2010 bil-għan li 

jissaħħaħ il-ħarsien tad-drittijiet umani tal-persuni anzjani.  B’mod partikolari, dan il-

grupp ta’ ħidma se jikkonsidra il-qafas internazzjonali eżistenti tad-drittijiet umani tal-

persuni anzjani, u se jidentifika dawk in-nuqqasijiet li possibilment jeżistu fih u kif 

dawn l-aħjar li jiġu indirizzati, li tinkludi ħidma sabiex titqies, hekk kif ikun approprijat, 

il-fattibilità ta’ aktar strumenti u miżuri. 

 
 


