
Rue Belliard 99 - B-1040 Bruxelles – tel. +32 (0)2 546 87 83 – fax: +32 (0)2 546 97 55 - Internet http://www.eesc.europa.eu 

 

MT 

 
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

Group tal-Ħaddiema 
 

Stqarrija dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew 
tas-27 u t-28 ta’ Ġunju 2013 

 
Il-Grupp tal-Ħaddiema, li ltaqa' f'Vilnjus nhar l-1 ta' Lulju 2013, 
 
- jinnota  li l-Kunsill Ewropew jidher li ddeċieda li minn issa ser jindirizza liċ-ċittadini f'diskors li 

jirrikonoxxi l-gravità tas-sitwazzjoni, miżgħuda bi preokkupazzjonijiet soċjali, billi jiffoka fuq it-
tkabbir u l-impjieg u jipprevedi miżuri pożittivi, filwaqt li jammetti b'mod aktar ċar li l-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja għandu jkollha dimensjoni soċjali ġenwina u jirrikonoxxi l-importanza 
tad-djalogu soċjali; 
 

- jiddispja ċih li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet stennew sa ma l-qgħad, il-faqar, ir-riċessjoni, l-
esponiment fit-tul tal-ekonomiji nazzjonali għall-attakki spekulattivi, iċ-ċaħda tas-solidarjetà, it-
telfien tal-fiduċja fl-UE u r-riskju li l-votanti jinħakmu mill-movimenti populisti biex jilħqu d-
dimensjonijiet attwali biex jitilqu, imqar bil-kliem, lil hinn mill-ideoloġija tal-awsterità goffa. It-
trejdjunjins Ewropej dejjem sostnew li l-awsterità tmur kontra l-għan tat-Trattat, hija inġusta kif 
ukoll ta' min jiddisprezzaha għax krudili u ekonomikament diżastruża; 
 

- huwa mħasseb dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-miżuri mtejba mħabbra, u jfakkar li l-
gvernijiet tagħna kienu kapaċi jċaqalqu fi ftit sigħat ammonti kbar ħafna ta' flus, miġbuda mill-
fondi pubbliċi, sabiex isalvaw istituzzjonijiet bankarji li kienu ħatja, minn tal-inqas, ta' nuqqas ta' 
kuxjenza tal-biża'. Għaldaqstant m'għandhomx jieħdu xhur u snin biex jieħdu u jimplimentaw id-
deċiżjonijiet meħtieġa sabiex jiġu ppreservati l-ekonomiji nazzjonali tagħha, tingħata dimensjoni 
soċjali ġenwina lill-Unjoni u biex miljuni ta' żgħażagħ ma jiġux abbandunati għall-qgħad; 
 

- jistenna li l-kapijiet ta' Stat u tal-gvern iwettqu fil-prattika lokalment dak li jagħtu x'jifhmu li qed 
jaqblu dwaru meta jiltaqgħu Brussell: id-djalogu soċjali, il-ftehimiet bejn l-imsieħba soċjali u r-
rispett ta' dawn il-ftehimiet, fil-livelli kollha: dawn huma uħud mis-soluzzjonijiet biex noħorġu 
mill-kri żi ekonomika, soċjali u politika. Madankollu ma tgħaddix ġurnata, saħansitra sal-lum stess, 
fejn l-organizzazzjonijiet tagħna ma jilmentawx, u bir-raġun, li l-awtoritajiet, minflok ma jsaħħu 
tradizzjoni ta' konsultazzjoni, li minn dejjem kienet element b'saħħtu tal-Ewropa, u minflok ma 
jiddependu fuq dak li l-ħaddiema Ewropej għandhom x'joffru, jittrattawhom b'disprezz u 
b'arroganza; 
 

- jistieden lill-Presidenza Litwana sabiex tieħu kull opportunità biex tfakkar li l-Unjoni Ewropea 
għandha bħala għan il-benessri tan-nies tagħha, li tiżgura li kull deċiżjoni tal-Kunsill taħdem 
b'mod effettiv sabiex jintlaħaq dan l-għan, u li timplimenta l-mezzi kollha ta' komunikazzjoni 
meħtieġa sabiex tinforma liċ-ċittadini kollha tagħha dwar dan. 
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