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EDITORJAL Id-Danimarka: 
President tal-UE għas-seba’ darbaGħeżież qarrejja,

L-istorja tal-Ewropa hija waħda mqanqla u mimlija 
tama. Minkejja l-bosta ġlied u gwerer, l-Ewropa 
dejjem irnexxielha tegħleb ostakli insormontabbli. 
Illum, ma hemm l-ebda dubju li l-Ewropa qed terġa’ 
tiff aċċja ostaklu kbir ħafna. 

Issa, aktar minn qatt qabel, jeħtieġ li naħdmu fl i-
mkien quddiem il-kriżi fi nanzjarja li l-konsegwenzi 
tagħha se jolqtu lill-ġenerazzjonijiet futuri. Bħalma 

ta’ spiss jiġri, l-agħar li ntlaqtu huma l-persuni esklużi, iżolati u li jgħixu fi l-marġni 
tas-soċjetà. Ma nistgħux nibqgħu indiff erenti u naraw l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ 
tagħna jisfaw fi x-xejn. F’mumenti bħal dawn, jeħtieġ li nift akru fl -importanza tal-valuri 
tal-UE — l-integrazzjoni, id-diversità, is-solidarjetà u t-tolleranza. 

Fis-7 ta’ Diċembru, se nagħtu l-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili abbażi ta’ dawn 
l-istess valuri. Issa fi r-raba’ edizzjoni tiegħu, dan il-premju huwa mift uħ għal kull orga-
nizzazzjoni tas-soċjetà ċivili bbażata fl -UE li trawwem il-valuri tal-UE — l-integrazzjoni, 
id-diversità, is-solidarjetà u t-tolleranza — permezz tad-djalogu u l-parteċipazzjoni. 
Nixtiequ nippremjaw l-isforzi tagħhom u l-impatt pożittiv tagħhom fuq iċ-ċittadini 
Ewropej. 

Il-KESE jimpenja ruħu b’kull mezz li jippromwovi l-ideali tal-UE. F’Settembru, 
fl imkien mal-Kunsill tal-Ewropa u l-Kunsill Ekonomiku, Soċjali u Ambjentali Franċiż 
(KESA), organizzajna konferenza ddedikata għall-Karta Ewropea tad-Drittijiet Soċjali. 
Issa qed naħdmu fl imkien biex niżguraw li l-Ewropej igawdu d-drittijiet tagħhom fl -
oqsma tad-djar, l-impjiegi, il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-moviment liberu. Ma 
nistgħux inħallu d-defi ċits baġitarji jdgħajfu s-sistemi Ewropej tas-sigurtà soċjali, u 
l-miżuri ta’ awsterità jillimitaw id-drittijiet taċ-ċittadini li jissieħbu f’assoċjazzjonijiet. 
Lanqas ma għandna ninsew xi tfi sser l-Ewropa. 

Jeħtieġ li nżommu ħajja l-viżjoni ta’ Ewropa paċifi ka u prospera. Għalhekk, ma 
nistgħux inħallu l-kriżi tbegħidna minn xulxin u tifridna. Minfl ok, għandna nsibu 
bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u l-aġenda soċjali. Nistgħu niksbu s-sostenibbiltà 
u t-tkabbir permezz tad-djalogu. Nistgħu nibnu Ewropa ġusta u iżjed ekwa billi nuru 
sens ta’ solidarjetà.

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jaqdu rwol kruċjali u integrali biex jiżguraw li 
l-Ewropa ssir iżjed sostenibbli. It-Trattat ta’ Lisbona l-ġdid jirrikonoxxi dan ir-rwol billi 
jagħti l-opportunità, li ċ-ċittadini u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom jesprimu 
fehmiethom u l-ħtiġijiet tagħhom fl -oqsma kollha tal-Unjoni. 

Iċ-ċittadini li jimpenjaw ruħhom qed isemmgħu leħinhom. L-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili qed iwasslu l-messaġġ tagħhom f’kull rokna fi  Brussell. Issa huwa 
ż-żmien li naħdmu favur Ewropa iżjed b’saħħitha u sostenibbli.

Staff an Nilsson
President
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Fl-ewwel nofs tal-2012, id-Danimarka se 
tieħu f’idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea. Din hija s-seba’ darba 
li d-Danimarka se jkollha l-Presidenza 
tal-UE minn mindu ssieħbet mal-Komu-
nità Ewropea fl -1973, u l-KESE u l-mem-
bri tiegħu, mhux l-inqas id-disa’ membri 
Daniżi, diġà qed iħejju għaliha. (Ara 
l-lista tal-membri hawn: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.members).

Miż-żmien li d-Danimarka kellha 
l-Presidenza, laħaq daħal fis-seħħ it-
Trattat ta’ Lisbona, u l-ambjent isti-
tuzzjonali fl -UE għadda minn tibdil kbir.

It-Trattat stabbilixxa atturi isti-
tuzzjonali ġodda, l-aktar il-President 
permanenti tal-Kunsill Ewropew u 
r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewro-
pea għall-Aff arijiet Barranin u l-Politika 
ta’ Sigurtà. It-Trattat jiff ormalizza wkoll 
il-grupp ta’ tliet Presidenzi biex b’hekk 
jiżgura livell ogħla ta’ koordinazzjoni 
u konsistenza. It-Trattat ta’ Lisbona ta 
wkoll rwol aktar infl uwenti lill-Parla-
ment Ewropew bħala koleġislatur tista’ 
tgħid fi l-leġislazzjoni l-ġdida kollha. Il-
kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew 
u istituzzjonijiet oħrajn għaldaqstant se 
tkun biċċa xogħol importanti għall-
Presidenza Daniża fl -2012.

Sabiex ma tixxekkilx il-ħidma tal-
presidenza li għaddejja bħalissa u 
sabiex il-ħidma tkun aktar iff ukata, 
il-prijoritajiet aktar speċifi ċi se jiġu 
deċiżi lejn tmiem il-Presidenza Pol-
lakka. Ħafna mill-kwistjonijiet li se 
jiġu indirizzati matul il-Presidenza 
diġà huma familjari għax diġà huma 
parti mill-aġenda leġislattiva tal-UE. 
Il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom 
ikunu ta’ importanza kbira matul 
il-Presidenza Daniża (sors: http://
um.dk/en)

 ■ Il-ħolqien ta’ tkabbir ekonomiku 
fl-UE u l-iżgurar ta’ ekonomija 
soda 

 ■ Il-klima, is-suq intern tal-enerġija, 
l-iżvilupp ekoloġiku u l-biedja 

 ■ Il-ġustizzja u l-aff arijiet interni 

 ■ Rwol globali b’saħħtu għall-UE 

 ■ Negozjati dwar il-baġit tal-UE fuq 
perjodu twil

Fl-2012, l-Ewropa se jkollha 
tkompli tiff aċċja l-kriżi ekonomika u 
fi nanzjarja. Dan se jiġi rifl ess fl -aġenda 
tal-Presidenza, fejn l-enfasi se tkun 

fuq il-ħolqien ta’ tkabbir ekonomiku 
u l-iżgurar ta’ koordinazzjoni ekono-
mika aħjar bejn l-Istati Membri.

Fil-KESE, il-membri Daniżi 
ke l lhom laqgħat  esplorator j i 
f’Kopenħagen mal-Ministeru għall-
Aff arijiet Barranin u ministeri rilevanti 
oħra. Ġew organizzati laqgħat bilate-
rali mar-Rappreżentant Permanenti 
Daniż fi  Brussell, li kien kooperattiv 
ferm u ta’ għajnuna kbira. Fil-qosor, 
nittamaw li nilqgħu l-Ministru Daniż 
tul il-plenarja fi l-bidu tal-Presidenza 
u, bħala parti mill-plenarja ta’ Frar, 
il-membri Daniżi se jorganizzaw lejla 
Daniża, u se jkun hemm avvenimenti 
kulturali Daniżi oħra. Is-Sezzjonijiet 
u l-Gruppi wkoll ħadmu attivament 
biex jibnu l-kuntatti mal-Presidenza 
li jmiss — pereżempju, f’Kopenħagen, 
f’nofs Marzu 2012 se jiġi organizzat 
Jum Ewropew għall-Konsumaturi 
flimkien mal-Kunsill Daniż għall-
Konsumaturi. Qed titħejja wkoll lista 
ta’ talbiet possibbli għal opinjonijiet 
esploratorji.

Aħna ħerqanin biex inkomplu bil-
ħidma tagħna mat-tliet Presidenzi tal-
Polonja, id-Danimarka u Ċipru u għal 
Presidenza tal-UE dinamika u li tim-
mira għall-kisba tar-riżultati. (pln)
 ●

Madwar l-Ewropa nfi ttxu 
ideat żgħażagħ

Il-Viċi President tal-KESE Anna Maria 
Darmanin u l-ewwel Viċi President tal-
Parlament Ewropew Gianni Pittella, 
lestew b’suċċess l-ewwel tliet laqgħat 
tal-inizjattiva “5 ideat għal Ewropa aktar 
żagħżugħa”.

Is-sensiela ta’ żjajjar lil universita-
jiet Ewropej fi t-tfi ttxija ta’ ideat “friski” 
għall-Ewropa, diġà saru f’Leeds (ir-
Renju Unit), il-belt Valletta (Malta) u 
Rende (l-Italja), u se jkomplu sal-aħħar 
tar-rebbiegħa tal-2012.

Dalwaqt jagħmlu waqfa fi l-Belġju, 
imbagħad ikun imiss lil Franza, Spanja, 
il-Portugall u ħafna pajjiżi tal-UE 
oħra, bil-għan li ż-żgħażagħ Ewropej 
jingħataw vuċi, biex jinġabru l-fehmiet 
tagħhom dwar il-proġett Ewropew 
u biex jinstiltu xi ideat li jistgħu jiġu 
inkorporati fi l-ħidma futura taż-żewġ 
istituzzjonijiet.

Fuq is-sit www.facebook.com/5ideas 
tista’ ssib ħafna aktar tagħrif dwar dan 
il-proġett: djarju tal-laqgħat li saru, 
ritratti u filmati, u fejn tista’ ssegwi 
d-djalogu li jsir minn jum għall-
ieħor bejn iż-żewġ Viċi Presidenti u 
ż-żgħażagħ Ewropej. (rdr) ●

L-ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Gianni Pittella u l-Viċi President tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew, is-Sinjura Anna Maria Darmanin
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Kien b’sogħba kbira li waslitilna l-aħbar, kmieni nhar l-10 
ta’ Ottubru, tal-mewt tas-Sur Mario Sepi li kien president 
apprezzat ħafna tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. 
Kienet aħbar mhux mistennija li ħallietna maħsudin u bla 
kliem. 

Mario kien kollega mill-aqwa. Tul is-snin li qattajna fl im-
kien fi l-KESE, kelli l-opportunità nsir nafu sew, u nitgħallem 
minngħandu, niġi ispirat minnu u nisfrutta l-esperjenza 
tiegħu bħala medjatur. Dawn huma kwalitajiet li kiseb mill-
esperjenza twila tiegħu fi l-qasam trejdjunjinistiku, kemm fl -
Italja kif ukoll fl -Ewropa. Fin-negozjati dwar l-opinjonijiet 
xi kultant kien l-avversarju, drabi oħra l-alleat, iżda dejjem 
kien leali, onest, paċenzjuż u mimli rispett għall-opinjonijiet 
tal-oħrajn.

Mario kien Ewropew impenjat.

Il-viżjoni internazzjonali tiegħu u l-passjoni li kellu għall-
proġett Ewropew infi ltraw kull aspett tal-ħsibijiet tiegħu, ta’ 
xogħolu u f’ħajtu.

L-ewwel bħala membru, imbagħad bħala president tal-
Grupp tal-Impjegati, u fl -aħħar nett bħala l-President ta’ 
dan il-Kumitat, Mario eċċella fi r-rwol tiegħu li joħloq pont 
bejn l-Ewropa u s-soċjetà ċivili organizzata, li hija sewwasew 
ir-raġuni għalfejn jeżisti tal-KESE.

Taħt il-gwida tiegħu, il-Kumitat naviga triqtu fi  żminijiet 
diffi  ċli, fejn iff aċċja għadd ta’ sfi di li Mario rnexxielu jaqleb 
f’opportunitajiet biex jissaħħaħ ir-rwol tagħna fi  ħdan il-
binja istituzzjonali Ewropea. Il-viżjoni tiegħu għall-Ewropa, 
li x-xempju ewlieni tagħha huwa l-Programm tiegħu, kienet, 
u tibqa’, sors ta’ ispirazzjoni għall-Kumitat tagħna.

Taħt il-presidenza tiegħu, il-KESE ra l-infl uwenza tiegħu 
tikber, u rnexxielu juri x’inhu l-valur miżjud konsiderevoli 
li s-soċjetà ċivili tista’ tikkontribwixxi għall-proġett Ewropew. 
Il-messaġġi ta’ rikonoxximent u ta’ rispett li waslulna f’dawn 
l-aħħar ġimgħat juru kemm kienet eff ettiva l-azzjoni tiegħu, 
u jixhdu l-vojt kbir li mewtu ħalliet f’qalb dawk kollha li kell-
hom ix-xorti jsiru jafuh u jaħdmu miegħu.

Mario kien ħabib.

Kien persuna mift uħa u pożittiva — il-preżenza rassiguranti 
tiegħu kienet tispira fi duċja f’kull min kien ikun miegħu. Se 
jibqa’ ħaj fi l-memorja tagħna u fi l-memorja ta’ dan il-Kumi-
tat.

Għall-aħħar darba,

Ciao Mario! 

Staff an Nilsson 

President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Is-Sur Mario Sepi, li kien President tal-KESE

“Mario kien joħlom b’Ewropa 
fejn kulħadd isib postu”

KESE: Mario Sepi ħalliena 
malajr ftit ġimgħat ilu. Meta 
ltqajt miegħu? Taħt liema 
ċirkostanzi?

DASSIS: Iltqajt ma’ Mario ħafna snin 
ilu permezz tal-attivitajiet komuni 
tagħna fl-organizzazzjonijiet tal-
ħaddiema. Huwa kien jagħmel parti 
mit-trejdjunjonisti Taljani li kienu 
jappoġġjaw lil dawk li kienu kontra 
d-dittaturi, kemm fi l-Punent kif ukoll 
fi l-Lvant. Madankollu sirt nafu l-aħjar 
matul is-snin li qattajna fl imkien fi l-
Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE. Mario 
kien tal-istess ġenerazzjoni tiegħi, 
il-ġenerazzjoni li ġiet mill-gwerra, li 
ddedikat ħajjitha għall-paċi, għar-
rikostruzzjoni, għas-snin ta’ tkabbir 
ekonomiku u fl-aħħar għall-proġett 
straordinarju ta’ Ewropa magħquda. 
Huwa proprju għalhekk li Mario wera 
sensittività u solidarjetà totali ma’ nies 
bħali li missew mat-traġedja tad-ditta-
tura.

KESE: Għidt li sirt tafu l-aħjar 
hawnhekk fi  ħdan il-Kumitat 
fejn kien il-President tal-
Grupp II qablek, qabel ma 
fl -2008 nħatar President 
tal-KESE. X’inhu l-iktar wirt 
importanti li ħalla warajh?

DASSIS: Kien taħt il-Presidenza 
ta’ Mario li l-grupp tagħna ħa ħajja 
ġdida permezz tal-preżenza ta’ trejd-
junjonisti minn bosta pajjiżi li kienu 
għadhom kemm ingħaqdu mal-Unjoni 
Ewropea. Mario ħadem biex jintegra 
l-kollegi l-ġodda bl-aħjar mod pos-
sibbli billi uża elementi importanti 

mill-esperjenza u l-istorja tagħhom, 
li matul is-snin kompla jarrikkixxi 
l-grupp u l-koeżjoni tiegħu. Ta’ tre-
jdjunjonisti li aħna għandna stejjer u 
kulturi diversi u l-ikbar sfi da ta’ dawk 
is-snin kienet preċiżament li jinħoloq 
spazju komuni li jlaqqgħana, fejn stajna 
niskambjaw b’mod reċiproku l-ideat u 
l-informazzjoni. Kienu wkoll is-snin 
tal-konferenza bejn il-gvernijiet, tad-
dibattitu li kellu jiżviluppa fi t-Trattat ta’ 
Lisbona u Mario stinka biex il-Kumitat 
isib postu fi t-test bil-potenzjal kollu u 
l-importanza kollha tiegħu.

KESE: Mario Sepi rabba 
passjoni sinċiera għall-
proġett Ewropew. Kemm 
kien hemm spazju għall-
ideat federalisti tiegħu, 
għall-viżjoni soċjali tiegħu 
tal-Ewropa f’dan il-perjodu 
diffi  ċli għall-Unjoni?

DASSIS: Mario qatt ma waqaf jikteb, jaqra, 
jistudja. Kellu entużjażmu li kien jimbut-
tah fi l-ħidma tiegħu biex dejjem jibqa’ 
miexi ’l quddiem fi l-konfront tal-isfi di, 
żgħar jew kbar. Kienet taħt il-Presidenza 
tiegħu li ġiet iddikjarata l-kriżi ekonomika 
u fi nanzjarja u l-ewwel reazzjoni tiegħu 
kienet li jorganizza konferenza importanti 
ta’ livell għoli f’Firenze sabiex jiġu diskussi 
l-esklużjoni soċjali, il-faqar u l-“faqar 
il-ġdid” iżda wkoll ideat kbar. Mario kien 
joħlom b’Ewropa fejn kulħadd isib postu: 
il-kunċerti tal-mużika popolari u multi-
nazzjonali li kien iħobb jorganizza huma 
xhieda ta’ dan. Il-proġett tiegħu, il-ħolma 
tiegħu, huma l-ħolma tagħna wkoll. Qatt 
mhu se nabbandunawhom. ●

Pubblikazzjonijiet 
ġodda tal-KESE

Il-KESE u l-KtR: impenjati biex itejbu 
l-prestazzjoni ambjentali tagħhom

Diġà smajt bl-Iskema ta’ Ġestjoni u 
Awditjar Ekoloġiċi? Għandu mnejn int 
aktar familjari mal-akronimu EMAS, u 
jekk le, se ssir. Għadd dejjem jikber ta’ 
organizzazzjonijiet qed jiddikjaraw ir-
rieda tagħhom li jimmaniġġjaw l-impatt 
ambjentali tagħhom u jixtiequ jiksbu 
ċertifi kazzjoni tal-EMAS. Dan ifi sser 
li l-isforzi u r-riżorsi investiti fi t-tna-
qqis tal-impatt negattiv fuq l-ambjent 
li jħallu l-attivitajiet li wieħed jagħmel, 
jistgħu jiġu ċċertifi kati uffi  ċjalment. 

Ir-Regolament EMAS ġie adottat 
fl -1993, u minn dak iż-żmien inbidel 
darbtejn, fl -2001 u fl -2009. Din l-iniz-
jattiva ġibdet l-attenzjoni tal-kumpaniji 
u l-istituzzjonijiet, inkluż, naturalment, 
dik tal-KESE u tal-KtR, li fl -2009, iffi  r-
maw karta fejn impenjaw ruħhom li 
jipprovdu appoġġ u riżorsi għal dan 
il-proġett.

Fl-10 ta’ Ottubru 2011, il-presidenti 
u s-segretarji ġenerali ġeddu l-impenn 

li kienu ħadu dawk li ġew qabilhom 
f’Mejju 2010, u ffi  rmaw il-politika amb-
jentali, li għandha tiġi ppubblikata fi d-
dikjarazzjoni dwar l-ambjent. Permezz 
ta’ dan, il-Kumitati ġeddew il-miżuri 
tagħhom biex jiżguraw effiċjenza 
dejjem akbar fi l-konsum tal-elettriku, 
tal-gass u tal-karti, fi s-separazzjoni tal-
iskart u fi l-kontroll tal-emissjonijiet tal-
persunal li jivvjaġġa lejn u mix-xogħol. 
Dawn id-dokumenti jridu jiġu validati 
permezz ta’ verifi ka esterna qabel ma 
jwasslu għaċ-ċertifi kazzjoni tal-EMAS.

Kif stqarr is-Segretarju Ġenerali 
Martin Westlake, “il-promozzjoni tal-
iżvilupp sostenibbli u l-ġlieda kontra 
t-tibdil fi l-klima huma żewġ aff arijiet 
li l-Kumitat tagħna jemmen fi hom fi l-
fond, kemm fi l-livell politiku kif ukoll 
f’dak amministrattiv”. Iċ-ċertifi kazzjoni 
tal-EMAS tista’ tinkiseb jekk nir-
realizzaw x’impatt kumulattiv enormi 
jħallu l-azzjonijiet tagħna ta’ kuljum 
fuq il-ħarsien tal-pjaneta tagħna. 
Din hija opportunità li ma nistgħux 
nitilfu. (mvd/asp) ●

Intervista ma’ Georgios Dassis — 
President tal-Grupp tal-Ħaddiema

1.  Servizzi ta’ interess ġenerali

2.  L-isfida demografika: sfida u 
opportunità

3.  Trasport, enerġija, infrastrutturi, 
soċjetà tal-informazzjoni

4.  Il-baġit tal-Unjoni Ewropea

5.  Rio+20: pass ieħor fit-triq tal-
iżvilupp sostenibbli

6.  2011, Il-Premju tad-Disinn 
Ewropew għal Preżent Sostenibbli

7.  Trasport, enerġija, infrastrut-
turi, soċjetà tal-informazzjoni — 
Enerġija

Għal iżjed informazzjoni żur: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

e

IN MEMORIAM

Tifkira ta’ Mario Sepi
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KESE info
Il-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew
pont bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili

Għeżież qarrejja,

L-Ewropa qed tħabbat wiċċha ma’ sensiela 
ta’ fallimenti — nibdew minn prattiki ħżiena 
fi l-qasam tat-taxxi governattivi u tal-infi q 
u nispiċċaw bil-kriżi bankarja Amerikana 
tal-2008 kkawżata minn taħlita ta’ derivati 
fi nanzjarji riskjużi, swaps ta’ inadempjenza 
tal-kreditu u l-kilba għall-fl us. Illum, qed 

inkomplu nikkumbattu kontra kurrent ta’ inċertezzi ekonomiċi, u qed naraw 
il-ħjiel ta’ kriżi bankarja oħra fi x-xefaq. F’Settembru 2011, il-Business Climate 
Indicator għaż-żona tal-euro wera tnaqqis għas-seba’ xahar konsekuttiv.

Ħadd ma għandu bżonn twissijiet dwar il-konsegwenzi ta’ reċessjoni iżjed 
profonda. Inħarsu biss lejn iż-żgħażagħ li qed iħossuhom dejjem iżjed esklużi, 
il-kjuijiet twal fl -aġenżiji tal-qgħad u l-qagħda mwiegħra li jinsabu fi ha l-Griegi 
minħabba d-djun kbar tagħhom. Aħna niddependu mill-mexxejja eletti tagħna 
biex niġbdu ħabel wieħed u nagħlqu defi nittivament dan il-kapitlu fl -istorja 
tal-Ewropa. Niddependu minn xulxin bħala membri ta’ soċjetà deċenti biex 
ngħinu lil dawk li sofrew minħabba l-kriżi u l-awsterità li ġabet magħha. 

Jeħtieġ li l-Ewropa teħles mill-paradoss tal-awsterità/tkabbir — il-bżonn, 
minn naħa, li jiġu bbilanċjati mill-ġdid il-baġits fl -Istati Membri, mentri min-
naħa l-oħra, il-bżonn urġenti ta’ rkupru ekonomiku f’livell Ewropew. Hemm 
bżonn ukoll ta’ koerenza akbar tal-politika fi l-qalba tal-Ewropa. Għandna 
bżonn nerġgħu lura għat-tkabbir fl -ekonomija reali u ma nibqgħux niġbdu 
fi d-direzzjoni opposta. Hemm bżonn ċar ta’ approċċ iżjed simetriku għad-dritt 
tat-tfassil tal-politika fl -Ewropa.

Neħtieġu — ma nistgħux ngħaddu mingħajr — soluzzjonijiet li jroddu lura 
t-tkabbir inklużiv u sostenibbli. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
(KESE) huwa ddedikat għal dan il-għan. Kif jissuġġerixxi isimna, aħna kumitat 
nofsu ekonomiku u n-nofs l-ieħor soċjali, u ż-żewġ nofsijiet huma marbutin 
ma’ xulxin ħafna. Bħala President tas-Sezzjoni Speċjalizzata tal-KESE għall-
Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Soċjali (ECO), l-għan tiegħi minn 
dejjem kien li nidderieġi l-politika lejn iċ-ċittadin. Minħabba f’dan, il-KESE 
għandu rwol importanti x’jaqdi biex jiżgura l-istabbiltà futura tal-ekonomija 
tal-Unjoni u tal-munita komuni tagħna. Nagħmlu dan billi l-ewwel naħdmu 
f’livell qrib iċ-ċittadini, nitkellmu magħhom u nagħtu widen lill-preokku-
pazzjonijiet tagħhom, f’kull rokna tal-Ewropa. Imbagħad inwasslu l-messaġġ lil 
dawk responsabbli għat-tfassil tal-politika u, fejn meħtieġ, nagħmlu l-pressjoni. 

Aħna nappoġġjaw it-taxxa fuq it-transazzjonijiet fi nanzjarji. Nappoġġjaw 
il-fehmiet u l-ideat tal-Kummissjoni dwar il-eurobonds u nistennew bil-
ħerqa l-Green Paper li l-Kummissjoni se tippubblika qabel l-aħħar tas-sena. 
Nappoġġjaw ir-rwol li kulma jmur qed jevolvi tal-mekkaniżmu Ewropew ta’ 
stabbilizzazzjoni fi nanzjarja u, l-ewwel u qabel kollox, nappoġġjaw il-benesseri 
tal-500 miljun ċittadin Ewropew. 

Michael Smyth
President tas-Sezzjoni Speċjalizzata tal-KESE għall-Unjoni Ekonomika

 u Monetarja u l-Koeżjoni Soċjali (ECO)

Is-settur fi nanzjarju Ewropew s’issa 
rċieva EUR  4.6  triljun f’garanziji 
miċ-ċittadini tal-UE. L-istat Belġjan 
reċentement salva lill-bank Dexia 
Banque Belgique b’EUR  4  biljun. 
Kriżi bankarja oħra hija imminenti 
fejn iċ-ċittadini tal-UE jintalbu 
jikkontribwixxu iktar. Min-naħa 
tagħha l-Kummissjoni Ewropea qed 
tipproponi Taxxa fuq it-Transazzjo-
nijiet Finanzjarji (TTF) li mistennija 
tiġġenera EUR 55 biljun fi s-sena. Is-
settur finanzjarju huwa kontra din 
il-proposta.

Il-KESE madankollu jappoġġja din 
it-TTF iżda jinsab imħasseb li enfasi 
fuq ir-riformi strutturali tista’ toħloq 
perjodu ta’ reċessjoni fl-Ewropa. 
L-inflazzjoni annwali taż-żona tal-
euro kienet 3  % f’Settembru meta 

Il-kriżi ekonomika li qed tinfi rex madwar 
l-Ewropa qed tolqot liċ-ċittadini b’mod 
qawwi. Tista’ tgħid li s-soluzzjonijiet 
dejjem huma globali, iżda li nsibu t-triq 
biex noħorġu mill-kriżi jinvolvi wkoll 
l-investiment f’inizjattivi lokali, nazzjo-
nali u fi l-livell Ewropew. L-edukazzjoni, 
it-taħriġ ta’ ħaddiema bi ft it kwalifi ki u 
dawk bi kwalifi ki għoljin, u r-reviżjoni 
tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta’ 
Ħaddiema tal-Att dwar is-Suq Uniku, 
huma xi ft it mill-oqsma li l-KESE jaħseb 
li huma kruċjali sabiex noħorġu mill-kriżi.

“L-edukazzjoni permanenti permezz 
ta’ programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja 
hija essenzjali għal kull min irid isaħħaħ 
il-pożizzjoni tiegħu/tagħha fi s-suq tax-
xogħol”, qal il-membru tal-KESE Martin 
Siecker, ir-relatur tal-opinjoni tal-KESE 

mqabbla mal-1.9 % tas-sena ta’ qabel. 
Tnaqqis kontroversjali fi l-baġit tal-UE 
għall-għajnuna alimentari lill-fqar, 
fl imkien ma’ tnaqqis fi l-pensjonijiet u 
tnaqqis mifrux fi l-pagi u l-benefi ċċji 
tal-ħaddiema tal-UE qed ipoġġu press-
joni kbira fuq l-għan tal-Ewropa ta’ 
ekonomija intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiva. Bejn l-2009 u l-2010 intilfu 
madwar 3.2 miljun impjieg fl -Ewropa 
u kważi 80 miljun Ewropew issa jin-
sabu fi r-riskju tal-faqar.

“Il-gvernijiet isalvaw lill-banek u 
mbagħad jistennew li jħallsu n-nies. 
Jeħtieġ li nħarsu lejn l-oriġini/l-
għeruq tal-kriżi ekonomika u soċjali”, 
stqarret Bernadette Ségol, Segretarju 
Ġenerali tal-Konfederazzjoni Ewropea 
tat-Trade Unions (KETU). Il-KETU 
temmen li l-kriżi finanzjarja hija 

“L-istrateġiji ta’ ħruġ mill-kriżi 
tal-UE”. Madwar 47  % taċ-
ċittadini tal-UE bħalissa huma 
miktubin f’korsijiet ta’ edu-
kazzjoni u taħriġ vokazzjonali, 
għalkemm il-kwalità u l-kwantità 
jvarjaw minn Stat Membru għal 
ieħor. Fil-Pajjiżi l-Baxxi, 76 % 
tal-popolazzjoni hija miktuba, 
bil-kontra tal-Portugall, fejn 24 % 
biss huma miktuba.

Skont is-Sur Siecker, l-Ewropa tat pri-
jorità akbar lit-tkabbir ekonomiku milli 
lill-obbligi soċjali tagħha lejn iċ-ċittadini 
Ewropej. Ir-regoli li huma maħsuba 
biex jipproteġu liċ-ċittadini tal-UE, 
kif imħaddna fit-Trattat ta’ Lisbona, u 
għalekk huma legalment vinkolanti, qed 
jitnaqqru u jiġu injorati. Ħafna nies issa 
qed isibu ruħhom ifi ttxu xogħol tempo-
ranju jew li jirrikjedi ft it ħiliet.

It-tendenza lejn kuntratti temporanji 
qed tiżdied ukoll u qed tikkontribwixxi 
għal soċjetà fejn hemm iktar inugwaljanza. 
“Is-soċjetajiet fejn hemm l-inugwaljanza 
ma jmorrux tajjeb”, stqarr is-Sur Siecker, 
u żied jgħid li nqerdu l-fi duċja reċiproka 
bejn in-nies u l-fiduċja tagħhom fl-
Ewropa. Il-prezz soċjali għall-UE ma 

riżultat ta’ kombinazzjoni ta’ derego-
lazzjoni u spekulazzjoni fi nanzjarji u 
topponi l-idea iktar komuni dwar is-
sitwazzjoni, jiġifi eri dik ta’ nfi q pub-
bliku kbir u irresponsabbli.

“Għalhekk qed nitolbu lill-mexxe-
jja politiċi Ewropej sabiex jieħdu 
l-miżuri korrettivi li hemm bżonn 
biex jibdlu sistema li tat spazju għall-
ispekulazzjoni u r-regħba ta’ ċerti 
banek u hedge funds”, kompliet 
tgħid, u żiedet tgħid li l-kundizzjo-
nijiet ta’ salvataġġ imposti mit-trojka 
UE-BĊE-FMI jinsabu f’periklu li 
jheddu l-mudell soċjali Ewropew fi l-
Greċja, l-Italja u l-Portugall. Fl-abbozz 
ta’ rapport dwar il-Greċja f’Ottubru, 
it-trojka ddeċidiet li l-attività ekono-
mika mbassra tal-pajjiż se tkompli 
tiddeterjora fl -2012.

It-tkabbir, il-ħolqien ta’ impjiegi ta’ 
kwalità u ekonomija sostenibbli jir-
rikjedu politiki motivati mill-ġustizzja 
u s-solidarjetà, tgħid il-KETU. Dan 
ifi sser li l-UE u l-gvernijiet nazzjonali 
jiġu mbuttati biex jintroduċu euro-
bonds sabiex jiffi  nanzjaw inizjattivi ta’ 
rkupru u jevitaw li s-swieq fi nanzjarji 
jattakkaw l-euro.

“Hemm bżonn ukoll tal-armo-
nizzazzjoni tal-bażi fiskali għall-
profi tti korporattivi fl imkien ma’ rata 
minima ta’ taxxa sabiex jispiċċaw it-tax 
havens”, qalet is-Sinjura Ségol, fi lwaqt 
li għarfet li politiki iktar sodi tal-pagi 
wkoll jistgħu jappoġġjaw it-tkabbir 
ekonomiku. ●

jistax jitkejjel. L-ispejjeż ekonomiċi qed 
jiġu valutati mill-ġdid tista’ tgħid kuljum.

Biex tinkiseb mill-ġdid il-fiduċja 
reċiproka jeħtieġ l-investiment fl-edu-
kazzjoni u t-taħriġ. Dan irid ikun fuq 
perjodu twil, iżda r-reviżjoni tad-Diret-
tiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema 
tista’ tikseb riżultati soċjoekonomiċi iżjed 
mgħaġġlin u pożittivi. Id-Direttiva dwar 
l-Istazzjonar tal-Ħaddiema suppost qed 
twaqqaf il-kompetizzjoni mhux ġusta 
fir-rigward tal-pagi u l-kundizzjonijiet 
tal-impjieg fl -UE. Madankollu, il-KESE 
jaħseb li dan mhuwiex dejjem il-każ.

Taħt id-Direttiva, il-gvernijiet ma 
jistgħux japplikaw il-leġislazzjoni u r-rego-
lamentazzjoni soċjali nazzjonali tagħhom 
f’sejħiet pubbliċi għal off erti maħruġa lill-
kuntratturi barranin. Bħala riżultat ta’ dan, 
il-forza tax-xogħol lokali qed titpoġġa fi l-
ġenb u tintgħażel minfl ok l-alternattiva li 
ma tqumx daqstant fl us.

“Jekk ma jirnexxilniex, jista’ jagħti l-każ 
li jkollna niff aċċjaw il-possibilità li kull ma 
jifdal mill-UE jkun dak il-kilometru kwa-
dru ta’ konkrit, ħġieġ u azzar qrib iċ-ċentru 
ta’ Brussell”, ikkonkluda. ●
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Marċ sa Brussell

Il-moviment tal-Indignados wasal 
fi  Brussell fi t-8 ta’ Ottubru wara li 
qasam l-Ewropa fi x-xhur ta’ qabel. 
Mijiet ta’ nies imxew iktar minn 
1,500 km minn Madrid. Oħrajn waslu 
minn Barċellona, Toulouse, Aachen 
u Amsterdam. Kollha kemm huma 
ġew Brussell biex jipprotestaw kontra 
gvern u sistema ekonomika, li jsostnu 
li huma ostakli għall-progresss tal-
umanità. Fi Brussell ikkampjaw fi l-
Park Elisabeth, iżda wara li tkeċċew 
minn hemm ingħataw spazju f’bini 
abbandunat fil-HUB, università 
Fjamminga fi  Brussell.

“Insejna d-dimensjoni umana tas-
soċjetà”, iddikjara Ben Borges, f’in-
tervista ma’ KESE Info. Huwa Belġjan 
Indignado ta’ 30 sena u membru 

tal-Kummissjoni Internazzjonali 
tal-Indignados. Fid-19 ta’ Ottubru 
fi l-Fondazzjoni Madariaga , is-Sur 
Borges iltaqa’ ma’ uffi  ċjal għoli tal-
UE, Koos Richelle, Direttur Ġenerali 
fi ħdan id-DĠ għall-Impjieg tal-
Kummissjoni Ewropea.

“Ma nirrappreżentawx il-movi-
ment, nitkellmu f’isimna biss. 
Il-Kummissjoni Ewropea kienet 
mift uħa għall-ideat tagħna. Kienet 
daqsxejn ta’ sorpriża għalina iżda 
kien tajjeb li nitkellmu u tal-inqas 
inwasslu l-messaġġ tagħna”, qal, u 
żied jgħid li qalu lir-rappreżentanti 
ta l -Kummiss joni  Ewropea  l i 
l-Ewropa kienet tilfet is-sens ta’ 
x’qegħdin iħossu u jaħsbu ċ-ċittadini 
tagħha.

L - I n d i g n a d o s  k i e n u 
stiednu wkoll l-MEPs biex 
j iddiskutu u j iddibattu 
dwar il-kriżi. “Nixtiequ nit-
kellmu mal-politiċi, iżda 
ma togħġobniex l-idea li 
grupp żgħir ta’ nies jidħlu 
fi l-Parlament Ewropew biex 
jirrappreżentaw id-diversità 
ta’ dan il-moviment”, spjega 
s-Sur Borges. “Nixtiquhom 
jattendu l-Assembleji Popo-
lari tagħna. Nixtiquhom 
jaraw b’għajnejhom x’inhu 
għaddej fit-toroq. Iżda ma 
aċċettawx l-istedina tagħna”, 
qal.

Is-Sur Borges,  l i  ma 
rnexxilux isib impjieg stab-
bli, uża l-esperjenza tiegħu 
fin-netwerking soċjali biex 

isib u jxerred il-messaġġ ta’ dawk 
li jħoss li l-Ewropa abbandunat. 
Stħarriġ reċenti tal-Ewrobarome-
tru sab li l-biċċa l-kbira tal-Ewropej 
mhumiex sodisfatti bil-mod kif 
l-inugwaljanzi u l-faqar qed jiġu indi-
rizzati f’pajjiżhom. Is-Sur Borges, li 
installa terminals tal-Internet fi l-bini 
abbandunat tal-università, iddes-
kriva l-kundizzjonijiet ġewwa bħala 
tal-mistħija.

“Il-marċ sa Brussell beda bħala 
xniegħa fuq Facebook, iżda malajr 
sar realtà”, qal, u għaraf li s-setgħa 
tal-Internet għall-organizzazzjoni 
ta’ azzjoni ċivili u biex tiġi promossa 
d-demokrazija diretta żgur se tiżdied. 
“L-Ewropa mhux qed tismagħna, 
iżda l-poplu iva”, temm jgħid. ●

Fejn jibda l-irkupru

Il-programmi ta’ awsterità bħala 
reazzjoni għall-kriżi ekonomika din-
jija, u t-tentattivi f’ċerti nħawi biex jiġu 
imposti sanzjonijiet fuq Stati Membri 
ħaljin, qed ikollhom eff etti sekondarji 
fuq fi rxa wiesgħa ta’ programmi soċjali. 
Il-konsegwenzi immedjati huma rifl essi 
f’ċifri skoraġġanti mill-Eurostat u l-iste-
jjer daqstant ta’ qtigħ il-qalb ta’ nies li 
qed ifi ttxu xogħol deċenti u futur aħjar. 

Ir-rata tal-qgħad fi ż-żona tal-euro 
issa hija 10  %, mentri f’Awwissu li 
għadda kienet 9.2 % L-Economic Senti-
ment Indicator, li jikklassifi ka l-fi duċja 
fost in-negozjanti, naqas bi 3.4 punti 
f’Settembru fl -UE u fi ż-żona tal-euro. 
Skont il-Kummissjoni Ewropea, dan 
it-tnaqqis “jirrifletti deterjorament 
transsettorjali wiesgħa fi l-fi duċja eko-
nomika, b’mod partikolari fl-indus-
trija u s-servizzi fejn il-fi duċja naqset 
bil-bosta”.

Fil-fehma ta’ Conny Reuter, Segre-
tarju Ġenerali tas-SOLIDAR, l-enfasi 
tal-UE fuq iż-żieda fi l-kompetittività 
u t-tisħiħ tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkab-
bir għamlet ħsara lill-koeżjoni soċjali 
u l-benesseri tal-iżjed nies vulnerabbli 
fl-Ewropa. SOLIDAR huwa netwerk 
kompetittiv ta’ NGOs li jaħdmu biex 
jippromwovu l-ġustizzja soċjali fl-
Ewropa u fid-dinja. Huwa jgħid li 
l-awsterità hija ffissata fuq il-miżuri 
fiskali u finanzjarji għat-tul. “Is-suq 
ma jistax jiddetta r-regoli”, qal is-Sur 
Reuter lill-KESE Info. “Fi żminijiet ta’ 
kriżi, jeħtieġ li ninvestu. Ma nistgħux 
noħolqu futur ekonomiku sod billi 
neqirdu d-dimensjoni soċjali tiegħu.” 

Skont is-Sur Reuter, l-irkupru 
jibda meta l-UE timplimenta l-miri 
rigward l-impjieg, it-tnaqqis tal-

faqar u l-inklużjoni soċjali indirizzati 
fl -Istrateġija Ewropa 2020. Huwa jqis 
l-inizjattivi tal-Istrateġija, pereżempju 
l-inizjattivi “Ħiliet Ġodda għal Impjiegi 
Ġodda” u “Żgħażagħ Attivi”, bħala 
eżempji essenzjali ta’ kif għandu jiġi 
promoss it-tkabbir mentri fl -istess ħin 
tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali. 

Iżda mhuwiex biżżejjed li n-nies 
jerġgħu lura x-xogħol. “Fil-Ġermanja, 
45 % tal-impjiegi ġodda kollha nħolqu 
permezz ta’ aġenżiji fil-qasam tal-
impjieg temporanju”, huwa qal. Jekk il-
kompetizzjoni tkun ibbażata fuq spejjeż 
baxxi tax-xogħol, l-impjiegi jmorru lejn 
il-pajjiżi fejn ix-xogħol huwa irħas. 
Biex niġġieldu dan, il-livell tal-istan-
dards soċjali għandu jkun għoli ħafna 
fi l-pajjiżi kollha tal-UE. Il-faqar jolqot 
ukoll lil dawk it-18 % tal-popolazzjoni 
tal-UE kklassifi kati bħala ħaddiema li 
jgħixu fi l-faqar.

Il-KESE jappoġġja l-Istrateġija 
Ewropa 2020 u ilu żmien twil jirrakko-
manda biex in-numru ta’ nies fi l-periklu 
tal-faqar jitnaqqas b’20 miljun. F’Ġunju 
2010, Mario Sepi, li kien il-President 
tal-KESE u li miet dan l-aħħar, ħeġġeġ 
lill-Kunsill Ewropew jindirizza l-inu-
gwaljanzi, isaħħaħ il-protezzjoni soċjali 
u jippromwovi l-inklużjoni soċjali. ●

Impjieg barra minn pajjiżek

Virág Gulyás, tfajla ta’ 26 sena, tqis 
lilha nnifi sha xxurtjata. Wara li ggrad-
wat f’Lulju li għadda, sabet traineeship 
bil-paga fi  Brussell. Tammetti li l-paga 
mhijiex kbira, iżda jirnexxilha tkampa 
bl-għajnuna ta’ sħabha.

“Mort lura ftit finanzjarment 
minħabba l-internship iżda fl -Unge-
rija ma stajtx insib dak li xtaqt 
nagħmel”, qalet lill-KESE Info. Mad-
war 53 % taż-żgħażagħ Ewropej huma 
lesti — jew jixtiequ — ifi ttxu impjieg 

f’pajjiż ieħor skont l-Ewrobarometru. 
Il-mobbiltà fl -Ewropa marbuta max-
xogħol hija ta’ 3 %.

Ix-xewqa tas-Sinjorina Gulyás 
li titlaq mill-Ungerija, ma kenitx 
motivata mill-fl us biss. Minn dejjem 
kellha xewqa kbira li tgħix barra. 
Bdiet it-traineeship ta’ 12-il xahar 
f’Settembru, u beħsiebha tagħmel 
kuntatti u titgħallem il-Franċiż fi ż-
żmien li tqatta’ Brussell. Xi wħud 
minn sħabha universitarji Ungeriżi 

mhumiex daqshekk ixxurtjati, qalet. 
Ħafna minnhom qed jaħdmu fi l-pubs 
Londra, mentri oħrajn huma qiegħda 
u qed isbuha diffi  ċli ħafna jkampaw.

L-istorja tagħha hija eċċezzjoni 
għal dik li hija tendenza inkwetanti 
fost iż-żgħażagħ Ewropej. Kważi 
żagħżugħ jew żagħżugħa minn kull 
ħamsa, jiġifi eri aktar minn 5 miljuni, 
ma jistgħux isibu xogħol. Fid-dis-
kors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni, 
José Manuel Barroso, President tal-

Kummissjoni Ewropea, iddeskriva 
s-sitwazzjoni taż-żgħażagħ f’ċerti 
Stati Membri bħala “sempliċement 
drammatika”. Il-Fond Monetarju 
Internazzjonali qal li ġenerazzjoni 
sħiħa tista’ tintilef mis-suq tax-xogħol 
minħabba l-kriżi.

Peter Matjašič, President tal-
Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, qal 
lill-KESE Info li l-kriżi qed timpe-
dixxi liż-żgħażagħ milli jsiru indipen-
denti, minħabba li ma jistgħux isibu 
impjieg stabbli u jintegraw fi s-soċjetà. 
“Il-periklu ta’ ġenerazzjoni mitlufa 
huwa reali, u għalhekk l-UE għandha 
tirrikonoxxi dan il-fatt u tinvesti fi ż-
żgħażagħ biex tikkontribwixxi għal 
irkupru dejjiemi mill-kriżi”, huwa qal, 
u żied jgħid li ż-żgħażagħ qed ikol-
lhom jiddependu mit-traineeships 
biex ikunu jistgħu jidħlu f’suq tax-
xogħol li qed isir dejjem iżjed ristrett.

“Sfortunatament, iżjed u iżjed 
trainees qed isibu ruħhom jagħmlu 
xogħol irħis, u ta’ spiss jagħmlu kom-
piti li ma joff ru l-ebda kontribut għall-
għanijiet edukattivi jew il-karriera 
tagħhom, u li ma jagħtuhom l-ebda 
aċċess għal sigurtà soċjali jew assi-
gurazzjoni tas-saħħa”, kompla jgħid 
is-Sur Matjašič. ●
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It-taxxa “Robin Hood” se tagħti kemm 
lill-fqar kif ukoll lill-għonja

Taxxa dwar it-transazzjonijiet finan-
zjarji mhux biss għandha tgħin biex 
ikun hemm ġustizzja ekonomika u 
sorsi ġodda ta’ dħul tal-gvern f’dawn 
iż-żminijiet ta’ awsterità, iżda għandha 
tipproteġi wkoll is-swieq finanzjarji 
kontra l-problema tal-ispekulazzjoni 
żejda. 

L-idea ta’ taxxa hekk imsejħa ta’ 
“Robin Hood”, jiġifieri taxxa dwar 
it-transazzjonijiet finanzjarji (TTF), 
ilha teżisti għal dawn l-aħħar 10 snin. 
Madankollu, wara l-kriżi fi nanzjarja tal-
2008 li wasslet għal riċessjoni profonda, 
qed joħroġ kunsens wiesa’ favuriha.

Minkejja li għadha ma ġiet introdotta 
l-ebda taxxa ta’ dan it-tip, ġiet diskussa 
b’mod wiesa’ fl -UE u matul il-G20. Min-
naħa tiegħu, b’mod ġenerali l-KESE 
huwa favur l-idea. 

“Il-KESE jemmen li hemm bżonn ta’ 
tranżizzjoni minn perspettiva fuq per-
jodu qasir għal perspettiva fuq perjodu 
twil ta’ żmien, b’mod li l-bonusijiet ma 
jissejsux fuq l-ispekulazzjoni”, tgħid 
opinjoni tal-KESE dwar ir-rapport 
infl uwenti li nħareġ mill-Grupp ta’ Livell 
Għoli dwar is-Sorveljanza Finanzjarja 
fl -UE, li kien ippresedut minn Jacques 
de Larosière. “Fid-dawl ta’ dan kollu, 
il-KESE jappoġġja l-idea li jkun hemm 
taxxa fuq it-transazzjonijiet fi nanzjarji.”

L-għanijiet ta’ din it-taxxa huma li 
jinstabu sorsi ġodda ta’ finanzjament 
pubbliku li jkun jista’ jintuża biex jiġu 
ffi  nanzjati attivitajiet favur l-ambjent u 
ta’ żvilupp, u li titnaqqas il-pressjoni fuq 
il-fi nanzi pubbliċi.

Taxxa fuq it-transazzjonijiet fi nanz-
jarji għandha tħalli wkoll eff etti pożittivi 

fuq l-imġiba fi s-suq, b’mod partikolari 
l-ispekulazzjoni min-negozjanti u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra. “Din 
it-taxxa hija meħtieġa biex jitnaqqas 
l-aspett spekulattiv tal-banek, li ma 
jiġix aff ettwat mis-superviżjoni”, spjega 
Lars Nyberg, li kien membru tal-KESE, 
u li kien parti mill-Grupp tal-Ħaddiema 
bejn l-1995 u l-2010. 

Is-Sur Nyberg ippubblika wkoll opin-
joni fuq inizjattiva proprja ddedikata 
speċifi kament lill-idea ta’ taxxa fuq it-
transazzjonijiet fi nanzjarji li tiddeskrivi 
kif is-swieq derivattivi u forom oħra 
ta’ attività spekulattiva splodew f’dawn 
l-aħħar 20 sena. Pereżempju, il-valur 
totali tat-transazzjonijiet finanzjarji 
żdied minn 15-il darba tal-PDG glo-
bali fl -1990 għal 70 darba fl -2007. TTF 
għandha tnaqqas din ix-xejra.

TTF mhux biss tistabbilizza s-swieq 
globali, iżda ġġib ukoll ritorn imdaqqas 
għall-baġit pubbliku. “Jekk tiġi applikata 
madwar l-Ewropa, id-dħul mit-taxxa se 
kun madwar 1.5 % tal-PDG … Jekk tiġi 
applikata mad-dinja kollha, id-dħul mit-
taxxa jkun madwar 1.2 % tal-PDG dinji.”

Opinjoni aktar reċenti tal-KESE dwar 
politika fi skali aktar intelliġenti enfasiz-
zat il-bżonn li tittieħed azzjoni mill-iktar 
fis “sabiex [l-UE u l-Istati Membri] 
jiġbru dħul maħsub għat-tiswija tal-
iżbilanċi baġitarji, sabiex jiffinanzjaw 
miżuri ta’ rilanċ biex jistimulaw it-tkab-
bir u sabiex jiġġieldu kontra l-attivitajiet 
purament spekulattivi. ●

Swieq fi nanzjarji: mir-
regolamentazzjoni sal-edukazzjoni

Il-KESE jemmen li r-riforma tas-
swieq finanzjarji volatili tal-Ewropa, 
biex jitjieb il-kontribut tagħhom għal 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u għall-
ħolqien tal-impjiegi, teħtieġ approċċ 
globali li jinkludi kollox, mir-regola-
mentazzjoni sal-edukazzjoni. 

Ir-risposti tal-Unjoni Ewropea 
għall-kriżijiet fi nanzjarja, ekonomika u 
tad-dejn sovran kienu qawwija u f’waq-
thom, u għenu jtaff u r-riperkussjoni-
jiet negattivi minn dawn il-problemi 
strutturali.

Waħda mir-risposti fundamentali 
tal-UE kienet li l-enfasi titpoġġa fuq ir-
riforma tas-settur fi nanzjarju — kemm 
fi  ħdan l-Ewropa kif ukoll internazzjo-
nalment — biex jiġi assigurat li fi l-futur 
ma jattivax kriżijiet aktar profondi. 
L-UE stabbiliiet regoli ġodda u ħolqot 
aġenziji ġodda biex tassigura li l-pro-
blemi jiġu identifi kati u trattati b’mod 
bikri u biex taċċerta li l-atturi fi nanzjarji 
kollha jkunu regolati u sorveljati b’mod 
adegwat.

Ewropa 2020, l-istrateġija globali 
tal-UE għad-deċennju attwali, iffis-

sat il-governanza ekonomika mte-
jba bħala waħda mill-prijoritajiet 
prinċipali tagħha. Din tinkludi azzjoni 
biex jitranġa s-settur fi nanzjarju, bħal 
pereżempju miżuri futuri biex jiġi 
assigurat li l-banek Ewropej ikollhom 
biżżejjed riservi kapitali li jippermettul-
hom jirreżistu għal kwalunkwe pertur-
bazzjoni futura fi s-sistema fi nanzjarja.

Matul dan iż-żmien, il-KESE qeda 
rwol kruċjali biex jevalwa l-miżuri 
proposti u jressaq is-soluzzjoni-
jiet tiegħu. Eżempju tajjeb ta’ dan 
il-proċess f’azzjoni huwa l-evalwazzjoni 

Insalvaw il-banek 
tal-Ewropa

Ir-riformi fi s-settur bankarju Ewropew 
jinsabu mhedda mill-kriżi tad-dejn 
sovran. Għas-Sur Peter Morgan, membru 
tal-KESE, dan ifi sser li l-gvernijiet tal-UE 
jridu jerġgħu jikkunsidraw l-approċċ 
tagħhom għall-munita unika u għall-fatt 
li jeħilsu lill-Istati Membri mid-diffi  kul-
tajiet fi nanzjarji.

Il-kriżi finanzjarja tal-2008 wasslet 
għall-insolvenza eff ettiva ta’ diversi banek 
fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u nuqqas 
ta’ likwidità fi s-settur bankarju. “Il-konti-
jiet tal-banek kienu minfuħa b’derivattivi 
tal-ipoteki sub prime li tnaqqsu dram-
matikament mill-aġenziji li jikklassifi kaw 
il-kreditu u li ma setgħux jinbidlu fi  fl us 
kontanti”, osserva s-Sur Morgan, li huwa 
membru tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-
KESE u President attwali tal-Assoċjazzjoni 
tal-Membri ta’ Lloyd. Qal ukoll li “din kie-
net daqqa ta’ ħarta doppja, li laqtet kemm 
lill-kwalità tal-assi kif ukoll lil-likwidità”.

Għalkemm xi banek tħallew ifallu, 
ġeneralment il-gvernijiet ippruvaw isal-
vawhom billi injettaw il-likwidità tant 
bżonjuża u permezz tar-ristrutturar. 
“Wara t-theżżiża inizjali, il-banek li ma 
fallewx bdew jerġgħu jibbilanċjaw il-
kontijiet tagħhom”, spjega s-Sur Morgan.

Barra minn hekk, l-UE tat bidu għal 
riforma profonda tas-settur bankarju, 
waqt li użat bħala l-bażi tagħha r-rapport 
awtorevoli mħejji mill-Grupp ta’ Livell 
Għoli dwar is-Superviżjoni Finanzjarja 
fl-UE, ippresedut mis-Sur Jacques de 
Larosière. Fost l-azzjonijiet kien hemm 
it-twaqqif ta’ Awtorità Bankarja Ewropea 
u leġislazzjoni li tagħti lill-Istati Membri 
poteri ġodda biex jirristrutturaw il-banek 
f’diffi  kultà.

“Iżda l-kriżi tad-dejn sovran laħqet 
seħħet qabel ma daħlu fi s-seħħ id-diversi 
regolamenti u direttivi”, żied jgħid is-Sur 
Morgan, waqt li nnota l-isfi da addizzjo-
nali li, “f’xi Stati Membri, il-banek la kienu 

għadhom ibbilanċjaw il-kontijiet tagħhom 
u lanqas ma ġabru biżżejjed kapital ġdid, 
meta seħħet il-kriżi tad-dejn sovran”.

Il-kriżi tad-dejn sovran bdiet 
minħabba li f’xi Stati Membri, il-pro-
porzjon tad-dejn mqabbel mal-PDG huwa 
tant għoli li jpoġġi f’riskju l-kapaċità ta’ 
dawn il-pajjiżi li jirrimborżaw. Għalkemm 
il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir jistabbilixxi 
limitu massimu ta’ 60 % tal-PDG għad-
dejn pubbliku, f’pajjiż bħall-Greċja, fejn 
id-dejn huwa 180 % tal-PDG, dan huwa 
tliet darbiet iktar mil-limitu massimu. 
Biex dan id-dejn jonqos hemm bżonn 
kemm ta’ tnaqqis fl-infiq pubbliku kif 
ukoll ta’ tkabbir ekonomiku għoli, iżda 
l-miżuri ta’ awsterità f’ekonomiji f’dif-
fikultà jwasslu għall-effett kollaterali li 
jista’ jiskoraġixxi l-prospetti ta’ tkabbir, 
indika s-Sur Morgan.

Żied jgħid li l-aħħar kriżi esponiet 
ukoll in-nuqqasijiet strutturali tal-euro. 
“L-Unjoni Ekonomika u Monetarja 
ġiet deskritta b’mod tajjeb bħala unjoni 
monetarja ‘ħafi fa’. Iż-żona tal-euro trid 
jew timxi lejn unjoni fiskali totali jew 
tiff aċċja razzjonalment l-inkompatibilità 
bejn l-Istati Membri tat-Tramuntanta 
awtogovernattivi u dawk tan-Nofsinhar.” 

Peress li l-ebda waħda minn dawn 
is-soluzzjonijiet ma tidher li hija possib-
bli, skont is-Sur Morgan, “l-Ewropa qed 
tiff aċċja kriżi konfuża u twila, u l-banek 
jinsabu fuq quddiem nett”.

Jemmen l i  l-pri jorità tal-UE 
m’għandhiex tkun li tiffinanzja d-dejn 
ħażin ta’ Stati Membri f’diffi  kultajiet. 

Is-Sur Morgan ikkonkluda li “l-fondi 
għall-kriżi għandhom jintużaw biex jit-
taffa t-theddid ġenerali għal-likwidità 
u s-solvenza tal-banek sakemm ikunu 
jistgħu jerġgħu jikkapitalizzaw u jtejbu 
l-kwalità tal-assi tagħhom”. ●

u l-kummenti min-naħa tal-KESE dwar 
il-pakkett tal-miżuri proposti mill-
Kummissjoni Ewropea fil-kuntest 
“Ir-regolazzjoni tas-servizzi fi nanzjarji 
għat-tkabbir sostenibbli”. 

Dawn il-miżuri inkludew proposta 
mill-Kummissjoni biex jinħolqu tliet 
awtoritajiet superviżorji Ewropej għas-
settur bankarju, tas-swieq tat-titoli, u 
tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet 
marbuta max-xogħol. Din l-istruttura 
l-ġdida tnediet fi  żmien rekord, fi l-bidu 
tal-2011, inqas minn sentejn wara li ġiet 
proposta għall-ewwel darba.

Apparti li laqa’ b’sodisfazzjon il-pak-
kett propost, il-KESE rrakkomanda li 
l-eżekuttiv tal-UE jqis u jistudja l-idea 

li tinħoloq awtorità ta’ protezzjoni tal-
konsumatur tas-servizzi finanzjarji 
simili għal dik li għandha titnieda fl -
Istati Uniti. 

Fuq l-istess nota, opinjoni tal-
KESE maħruġa f’Lulju 2011 enfasiz-
zat li, apparti tfassil aħjar tal-liġijiet, 
iċ-ċittadini għandhom bżonn jakkwis-
taw livell akbar ta’ għarfi en fi nanzjarju 
fi d-dinja tal-lum. L-opinjoni tenfasizza 
li “l-Ewropej għandhom ir-responsab-
biltà li jtejbu l-kapaċitajiet fi nanzjarji 
tagħhom tul ħajjithom” u tkompli billi 
tappella biex l-edukazzjoni fi nanzjarja 
ssir suġġett obbligatorju fis-sistema 
edukattiva u li din l-edukazzjoni tkun 
segwita b’taħriġ u programmi ta’ taħriġ 
mill-ġdid għall-ħaddiema. ●
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Lejn stabbiltà u tkabbir imġedda 
fi ż-żona tal-euro

Sabiex tiġi evitata kriżi tad-dejn sovran 
oħra fiż-żona tal-euro fil-ġejjieni, 
għandha tiġi integrata sorveljanza 
baġitarja soda fil-Patt ta’ Stabbiltà 
u Tkabbir. Din hija l-konklużjoni li 
ħarġet mill-opinjoni tal-KESE mfassla 
mir-relatur Vincent Farrugia.

Il-kriżi finanzjarja tal-2008 mhux 
biss riegħdet is-sistema finanzjarja 
globali, iżda kkawżat ukoll l-agħar 
reċessjoni fl -istorja reċenti. It-tnaqqis 
fl -attività ekonomika fl imkien ma’ pak-
ketti fi nanzjarji ta’ salvataġġ li jiswew 
ħafna, poġġew pressjoni kbira fuq il-
fondi pubbliċi fl -Ewropa. Dan, fl imkien 
mal-problemi strutturali li ilhom jeżistu 
ħafna żmien f’xi Stati Membri, wittew 
it-triq għal dik li saret magħrufa bħala 
l-kriżi tad-dejn sovran tal-euro.

Hekk kif il-mexxejja Ewropej qed jis-
sieltu biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni 
tal-kriżi tad-dejn sovran u jikkalmaw 
is-swieq instabbli, l-UE b’mod għaqli 
qed tħares lejn il-futur u tiżviluppa 
mekkaniżmi biex ma jerġgħux iseħħu 
sitwazzjonijiet bħal din. Minkejja li per-
mezz tal-għodod tal-politika eżistenti 
u tal-unjoni ekonomika u monetarja 
(UEM) l-Ewropa setgħet tiff aċċja l-mal-
tempata, hemm bżonn ta’ titjib.

Għal dan il-għan, fl -2010, il-Kum-
missjoni Ewropea nediet proposta għal 
regolament f’dan il-qasam.

Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, li 
jistabbilixxi livell massimu ta’ dejn 
pubbliku, huwa l-istrument ewlieni 
biex tiġi żgurata d-dixxiplina baġitarja 

fi ż-żona tal-euro permezz ta’ koordi-
nazzjoni ta’ politika u ta’ sorveljanza. 
Iżda, fi d-dawl tal-kriżi reċenti, il-Patt ta’ 
Stabbiltà u Tkabbir jeħtieġ bidla radi-
kali, u l-Kummissjoni pproponiet li jiġi 
mogħni b’mekkaniżmi ta’ sorveljanza u 
infurzar eff ettivi u li dawn jiġu komple-
mentati b’dispożizzjonijiet dwar l-oqfsa 
fi skali nazzjonali.

F’Diċembru li għadda, il-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea fi ttex il-kontribut 
tal-KESE dwar dan l-abbozz ta’ regola-
ment, u r-riżultat kien opinjoni li ġiet 
adottata f’Mejju b’139 vot favur, 10 voti 
kontra u 33 astensjoni.

L-opinjoni tal-KESE − imfassla mis-
Sur Vincent Farrugia, membru Malti 
tal-Grupp I (Min Iħaddem) − laqgħet 
ir-regolament b’sodisfazzjon iżda espri-
miet “il-bżonn ta’ reviżjoni adegwata 
fi l-partijiet preventivi u korrettivi ta’ 
din il-proposta”. Huwa qal li r-regoli 
fi skali għandhom iqisu l-kwalità tal-
attivitajiet fi skali, li għandha ssir aktar 
enfasi fuq il-prevenzjoni milli fuq il-
kura, u li għandhom jiġu pprovduti 
inċentivi oħra apparti l-miżuri punit-
tivi.

L-opinjoni tisħaq fuq l-importanza 
enormi li r-regoli l-ġodda jiġu infurzati 
għax in-“nuqqas ta’ infurzar fi l-passat 
dgħajjef il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir 
u xellef il-kredibbiltà tiegħu”. ●

Nagħmlu l-ipoteki 
siguri daqs id-djar

Biex sitwazzjoni bħal din ma terġax 
tiġri fl-UE, f’Marzu l-Kummissjoni 
Ewropea ppreżentat proposta għal 
Direttiva Ewropea dwar ft ehimiet ta’ 
kreditu b’rabta ma’ proprjetà residen-
zjali, wara konsultazzjoni wiesgħa mal-
partijiet interessati u l-pubblikazzjoni 
tal-White Paper.

“Suq uniku Ewropew ta’ ipoteki 
se jassigura provvista usa’ ta’ kreditu 
u jsaħħaħ il-kompetizzjoni”, spjegat 
Reine-Claude Mader, relatur tal-KESE 
dwar il-proposta għal Direttiva u 
President tal-Assoċjazzjoni Franċiża 
tal-Konsumaturi, l-Akkomodazzjoni 
u l-Istil tal-Ħajja. “Se jgħin ukoll 

Approċċ ġdid għall-UE: 
lil hinn mill-governanza 
ekonomika

Skont Lars Nyberg li kien membru 
tal-KESE, il-miżuri ta’ awsterità biex 
noħorġu mill-kriżi attwali għandhom 
jiġu kkomplementati minn “strateġiji 
tad-dħul” biex jiġu promossi l-irkupru 
u t-tkabbir.

Quddiem l-ispiża dejjem ogħla 
tal-pakketti ta’ rkupru mħejjija biex 
jgħinu lill-Unjoni Ewropea toħroġ 
mill-kriżi fi nanzjarja u ekonomika, kif 
ukoll il-kriżi l-aktar reċenti tad-dejn 
sovran, ħafna Stati Membri implimen-
taw miżuri ta’ awsterità fost l-aktar 
ibsin li qatt rat id-dinja, bil-għan glo-
bali li jitnaqqas id-defiċit baġitarju 
għal 3 % tal-PDG sal-2014–15.

Dawn wasslu għal tkeċċijiet sos-
tanzjali u tnaqqis fi s-servizzi pubbliċi 
u fis-settur pubbliku, li ġġeneraw 
skuntentizza fost iċ-ċittadini u taqlib 
soċjali f’ħafna partijiet tal-Ewropa. 
Fuq perjodu twil, dawn il-miżuri ta’ 
awsterità jistgħu jgħinu biex titħallas 
l-ispiża akkumulata u biex jitrażżan 
iċ-ċiklu ta’ kriżijiet li qed tiffaċċja 
l-UE, iżda x’aktarx se twassal ukoll 
għall-intensifi kar tat-tnaqqis ekono-
miku attwali u jittardjaw il-prospetti 
għal irkupru rapidu.

“Il-programmi ta’ awsterità jna-
qqsu t-tendenzi kollha għall-irkupru 
li jistgħu jeżistu. Ħafna mill-miżuri ta’ 
awsterità jnaqqsu l-konsum privat”, 
wissa Lars Nyberg li kien membru tal-
KESE, u li kien ħejja opinjoni dwar 
l-irkupru ekonomiku fl -2010. “Dak li 
hemm bżonn isir huwa li l-programmi 
ta’ awsterità jiġu abbinati ma’ inves-
timenti pubbliċi kbar, li mhux biss 

hemm bżonnhom ħafna, iżda joħolqu 
wkoll domanda privata mill-ġdid, 
l-ewwel pass lejn l-irkupru sostenibbli.

“Il-miżuri ta’ awsterità huma 
strateġija tal-ħruġ. Il-programmi 
ta’ investiment huma strateġija tad-
dħul”, irrikapitula s-Sur Nyberg, li 
kien membru tal-Grupp tal-Ħaddiema 
tal-KESE bejn l-1995 u l-2010. Huwa 
rrappreżenta l-Konfederazzjoni 
Svediża tat-Trejdjunjin LO, fejn 
ħadem għal madwar 30 sena.

L-opinjoni tal-KESE tal-ħarifa 
li għaddiet, li s-Sur Nyberg issor-
velja, elenkat l-elementi prinċipali 
ta’ din l-“istrateġija tad-dħul”. Dawn 
inkludew it-tisħiħ tad-domanda glo-
bali, b’mod partikolari l-konsum pri-
vat, it-tnaqqis tal-eff etti tal-miżuri ta’ 
awsterità, it-tisħiħ tal-kompetittività 
biex jitnaqqas id-defi ċit tal-kontijiet 
kurrenti, l-integrazzjoni tal-produtti-
vità u l-pagi reali fi l-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir u sorveljanza aħjar tas-swieq 
fi nanzjari.

L-opinjoni rrakkomandat ukoll 
investiment pubbliku akbar fl -infras-
truttura u l-enerġija, politiki attivi 
relatati mas-suq tax-xogħol iff okati 
fuq ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda, u 
t-tift ix ta’ sorsi ġodda ta’ dħul biex jiġu 
ffi  nanzjati dawn il-miżuri, bħal taxxa 
fuq it-transazzjonijiet fi nanzjarji (ara 
l-artikolu korrespondenti) u taxxa fuq 
l-emissjonijiet.  ●

Il-proposta tal-leġislazzjoni tal-UE 
biex jinħoloq suq uniku Ewropew tal-
ipoteki għandha tgħin tipproteġi lill-
konsumaturi minn self irresponsabbli 
u tiggarantixxi l-istabbiltà tal-banek. 
Madankollu, ir-relatur tal-KESE Reine-
Claude Mader tqis li din għandha tkun 
aktar ambizzjuża.

Il-kriżi finanzjarja, li pprovokat 
l-aktar riċessjoni ekonomika globali 
serja sa mill-waqgħa ta’ Wall Street 
fl-1929, hija attribwita b’mod wiesa’ 
għas-self irresponsabbli ta’ ipoteki ta’ 
riskju għoli (sub prime) fl -Istati Uniti. 
Din il-prattika ħalliet lill-banek u isti-
tuzzjonijiet fi nanzjarji oħra fuq iż-żewġ 

naħat tal-Atlantiku esposti għar-riskju, 
u meta l-“bużżieqa tal-proprjetà” 
fl-aħħar infaqgħet, dan wassal għal 
żieda qawwija fi  preklużjoni tad-dritt 
ipotekarju (foreclosure) u possessjoni-
jiet mill-ġdid tad-djar.

“Matul is-snin ta’ prosperità, rajna 
eżempji ta’ min jissellef u ta’ min selef, 
jaġixxu daqs li kieku ż-żminijiet it-tajba 
ma kienu se jispiċċaw qatt”, osserva 
l-Kummissarju għas-Suq Intern u 
s-Servizzi, Michel Barnier. “Dawk li 
jselfu kif ukoll l-intermedjarji daħlu fi  
prattiki irresponsabbli, u l-konsuma-
turi ma kinux avżati bil-konsegwenzi 
tad-deċiżjonijiet tagħhom. ”

jipproteġi l-interessi kemm ta’ dawk li 
jselfu kif ukoll tal-konsumaturi. ”

L-abbozz ta’ direttiva jfi ttex li joħloq 
suq uniku Ewropew ta’ ipoteki biex jissos-
titwixxi s-sitwazzjoni attwali kkaratteriz-
zata minn swieq nazzjonali frammentati. 
Fost aff arijiet oħra, jidentifi ka r-rekwiżiti 
għar-reklamar u l-informazzjoni għall-
konsumaturi relatati mal-ipoteki, jassi-
gura regolamenti adegwati għal dawk li 
jselfu, jiff aċilita l-awtorizzazzjoni trans-
konfi nali ta’ dawk li jselfu u jistabbilixxi 
standards ta’ solvenza.

Għalkemm l-opinjoni tal-KESE 
abbozzata mis-Sinjura Mader tilqa’ 

b’sodisfazzjon l-abbozz ta’ direttiva, tqa-
jjem ukoll numru ta’ mistoqsijiet. Dawn 
jinkludu tħassib li l-proposta ma tqisx 
l-istampa wiesgħa tal-leġislazzjoni Ewro-
pea u nazzjonali dwar il-konsumaturi u li 
l-miżuri tagħha mhumiex biżżejjed biex 
jiġi assigurat l-għoti ta’ kreditu respon-
sabbli. Barra minn hekk hemm bżonn 
ta’ regoli addizzjonali biex jiġu regolati 
l-intermedjarji fi nanzjarji.

Tiddikjara li “pakkett ta’ miżuri kom-
plementari se jassigura li qatt ma jerġa’ 
jkun hemm sitwazzjoni fejn ix-xerreja ta’ 
dar jitneżżgħu mill-proprjetà tagħhom”.
 ●
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Il-KESE u s-CDES iqarrbu s-soċjetajiet 
ċivili tal-Brażil u tal-Ewropa

Membri Ċeki tal-KESE 
iqarrbu l-UE iżjed lejn 
iċ-ċittadini tagħhom

Fi tmiem Settembru/bidu ta’ Ottubru, 
il-Kummissjoni Ewropea organizzat 
sensiela ta’ laqgħat pubbliċi f’diversi 
bliet ewlenin tar-Repubblika Ċeka, 
li kienu jinvolvu aġenziji tal-infor-
mazzjoni u konsultattivi Ewropej li 
huma bbażati fil-pajjiż. L-objettiv 
kien li jiġu pppubbliċizzati l-valuri 
ewlenin tal-UE u l-opportunitajiet li 
tista’ toff ri.

Il-KESE, permezz tal-membri Ċeki 
tiegħu, sfrutta din il-opportunità biex jip-
promwovi l-attivitajiet ewlenin tal-KESE, 
inkluż il-Programm ta’ Azzjoni tal-Presi-
dent, opinjonijiet rilevanti u informazzjoni 
ġenerali. Fl-aħħar nett, il-membri ltaqgħu 
mal-Kummissarju Stefan Füle f’Plzen u 
qablu dwar il-proposta biex issir seduta 
pubblika fi  Praga din is-sena, li tinvolvi 
kemm il-KE kif ukoll il-KESE. (asp) ●

Fl-2003, il-President tal-Brażil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, iddeċieda li jistab-
bilixxi l-Kunsill għall-Iżvilupp Ekono-
miku u Soċjali (CDES) tal-Brażil, korp 
konsultattiv għall-presidenza dwar 
kwistjonijiet soċjoekonomiċi. Il-kom-
pitu ewlieni tal-102 membri tiegħu, li 
jinkludu ministri, min iħaddem u tre-
jdjunjinisti, huwa li jipprovdi lill-gvern 
b’pożizzjonijiet ta’ kunsens dwar poli-
tiki governattivi bil-għan li jkun hemm 
rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u 
l-ġustizzja soċjali.

Is-CDES u l-KESE qed jikkooperaw 
fi  strateġija komuni biex is-soċjetajiet 
ċivili jingħataw leħen fuq iż-żewġ 

għal konklużjonijiet produttivi ħafna. 
Ir-riżultat konkret kien pożizzjoni 
konġunta dwar kif għandu jitjieb u jiġi 
implimentat approċċ għall-iżvilupp 
sostenibbli fi d-dawl tas-summit li jmiss 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-suġġett 
(Rio de Janeiro, Ġunju 2012).

Staffan Nilsson ħa din l-opportu-
nità biex jiġbed l-attenzjoni għall-fatt 
li r-round table diġà indirizzat kwis-
tjonijiet ta’ importanza strateġika 
bħas-sigurtà tal-ikel, it-tibdil fi l-klima, 
u l-kriżi finanzjarja u b’hekk qed 
twettaq il-mandat mogħti mis-Sum-
mit tal-Unjoni Ewropea-Brażil tal-
2007. (asp) ●

Insaħħu d-dimensjoni soċjali tal-Ewropa biex 
noħorġu mill-kriżi

Aktar minn 15  % taċ-
ċittadini Ewropej jin-
sabu f’riskju ta’ faqar jew 
esklużjoni soċjali, u l-pro-
blema tal-persuni mingħajr 
dar hija r-raba’ l-aktar 
raġuni komuni tal-faqar 
fl-UE. Din hija r-raġuni 

għala l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew huwa determinat 
li jiddefendi l-mudelli kummerċjali soċjali ġodda bħala pass ’il qud-
diem għat-tkabbir u l-impjiegi fl -Ewropa. Fis-sessjoni plenarja ta’ 
Ottubru, il-KESE adotta żewġ opinjonijiet bil-għan li tiġi promossa 
l-intraprenditorija soċjali u tiġi miġġielda l-problema tal-persuni 
mingħajr dar fl -UE. 

L-opinjoni dwar l-intraprenditorija soċjali ntalbet mill-Kummiss-
joni Ewropea li, fl -aħħar ta’ Ottubru, beħsiebha tniedi Inizjattiva ta’ 
Negozju Soċjali (SBI) bħala parti mill-pakkett globali biex l-intrapriżi 
Ewropej isiru aktar responsabbli. Ir-relatur tal-opinjoni tal-KESE, 
Ariane Rodert (Grupp ta’ Interessi Varji, l-Isvezja) enfasizzat li 
l-intrapriżi soċjali joħolqu valur ekonomiku kif ukoll soċjali u joff ru 
opportunitajiet sinifi kanti għat-tkabbir. Dan jagħmilhom strument 
importanti għar-riżoluzzjoni tal-isfi di attwali.

Fir-rigward tal-problema tal-persuni mingħajr dar fl -UE, ir-relatur 
tal-opinjoni tal-KESE, Eugen Lucan (Grupp ta’ Interessi Varji, Ruma-
nija) stqarr li l-UE ma kinitx qed tindirizza l-problema tal-persuni 
mingħajr dar billi tiġbor informazzjoni jew billi tikkoordina l-azzjo-
nijiet fi l-livell tal-UE. Huwa enfasizza li, għalkemm l-UE ħadet passi 
addizzjonali għall-integrazzjoni tal-politiki soċjali u tal-impjieg, ma 
ħadet assolutament l-ebda azzjoni biex tiġġieled ir-realtà tal-mistħija 
fl -Ewropa u enfasizza li miljuni ta’ ċittadini ma kellhomx wieħed 
mill-aktar drittijiet fundamentali fl -Ewropa: dar. (ail) ●

Il-protezzjoni tat-tfal mill-abbuż sesswali

Is-sena l-oħra l-KESE ppubblika opinjoni dwar l-abbuż sesswali 
fuq it-tfal u l-pornografi ja tat-tfal. Issa l-KESE kompla jibni fuq din 

l-opinjoni billi ressaq għadd ta’ rakkoman-
dazzjonijiet dwar il-prevenzjoni.

L-opinjoni l-ġdida tindirizza d-dgħufi jiet 
li kienu diġà esposti fi l-grupp ta’ studju u fi s-
sezzjoni; jeħtieġ inħarsu aktar mill-qrib lejn 
il-miżuri ta’ prevenzjoni. Il-prevenzjoni f’di-
versi livelli hija essenzjali għall-protezzjoni 
tat-tfal. Il-vittmi tal-abbuż sesswali fuq it-tfal 

mhux biss isofru vjolazzjoni intollerabbli tad-dritt tagħhom għall-
integrità fi żika, iżda jġarrbu wkoll konsegwenzi soċjali, emozzjonali 
u psikoloġiċi koroh ħafna tul ħajjithom kollha. Għalhekk, il-KESE 
jfaħħar il-ħidma li qed iwettqu bosta atturi tas-soċjetà ċivili, b’mod 
partikolari l-NGOs, sabiex jimplimentaw miżuri ta’ prevenzjoni.

Nhar is-27 ta’ Ottubru, is-Sinjura Madi Sharma, relatur ta’ din 
l-opinjoni tal-KESE, nediet database onlajn li tiġbor fi ha l-prattiki 
tajbin għall-protezzjoni tat-tfal mill-abbuż sesswali. Din tinsab 
hawnhekk:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

L-eżempji tal-aħjar prattiki nġabru minn madwar l-Ewropa kol-
lha bis-saħħa tal-NGOs u l-aġenziji statali li ħolqu hotlines u nedew 
kampanji ta’ sensibilizzazzjoni għat-tfal fl -iskejjel, fuq l-Internet jew 
fuq it-televiżjoni. Dawn se jkunu strument fundamentali fi l-ġlieda 
kontra l-abbuż fuq it-tfal. (ail) ●

Il-KESE jgħid “iva” għall-Bażi għat-Taxxa 
Korporattiva Konsolidata Komuni

L-UE ilha tagħmel progress lejn is-suq uniku sa mill-bidu tagħha, 
tieħu pass wara l-ieħor — uħud minnhom kontroversjali — bil-għan 
li tgħaqqad 27 suq diff erenti f’wieħed. Nhar is-16 ta’ Marzu 2011, 
il-Kummissjoni adottat Proposta dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva 
Konsolidata Komuni (CCCTB) li l-uniku għan tagħha hu li tnaqqas 
l-ostakli għall-attivitajiet transkonfi nali fi  ħdan l-UE li qed jimpedixxu 
t-tlestija tas-suq uniku.

Il-KESE adotta opinjoni favur il-Proposta għal Direttiva tal-
Kunsill, u saħaq li s-CCCTB tippromwovi kompetizzjoni ġusta u 

sostenibbli. Għalhekk jemmen li dan l-att leġislattiv se jkollu impatt 
pożittiv fuq it-tkabbir u l-impjiegi, anke f’perjodu medju ta’ żmien.

Wara dibattitu mqanqal fuq in-natura obbligatorja jew fakultat-
tiva tas-CCCTB u fuq il-kwistjoni rigward il-kumpaniji li għalihom 
għandha tapplika s-CCCTB, il-Kumitat għażel li ma jħeġġiġx li 
s-CCCTB tiġi applikata b’mod obbligatorju minnufi h, u minfl ok, 
qabel li għall-ewwel tiġi applikata b’mod fakultattiv. Fit-tul, is-CCCTB 
għandha tkun obbligatorja — għall-inqas wara li jkun inqabeż ċertu 
limitu — għall-kumpaniji li joperaw f’livell transkonfi nali. (asp) ●

Il-pjan tat-trasport għall-2050 tal-UE huwa 
ambizzjuż iżda difettuż

Waqt is-sessjoni plenarja ta’ 
Ottubru sar dibattitu mal-
Kummissarju tat-Trasport, 
Siim Kallas, li  matulu 
l-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew (KESE) 
ikkritika l-pjani tal-UE għall-
futur tat-trasport fejn stqarr 

li huma wisq vagi, mhux fl essibbli u f’xi partijiet tagħhom xejn 
realistiċi. 

Il-KESE enfasizza n-nuqqas ta’ qbil bejn l-objettivi, il-metodi 
meħtieġa sabiex dawn jintlaħqu u r-riżorsi baġitarji disponibbli. 
Innota wkoll li l-istrateġija fi t-tul tal-Kummissjoni hija nieqsa minn 
miżuri speċifi ċi għal perjodu qasir jew miri sabiex tkun suċċess. “Il-
Pjan Direzzjonali huwa nieqes minn pjan ta’ ħidma iżjed preċiż għall-
perjodu 2013–30”, qal Jean Coulon (Grupp tal-Impjegati, Franza), 
ir-relatur tal-opinjoni. 

Il-Kumitat stqarr li l-vetturi elettriċi u l-karburanti ġodda iżjed 
ekoloġiċi waħedhom qed jispiraw wisq tama. “Barra milli tiżviluppa 
sistemi ġodda ta’ propulsjoni u karburanti, l-UE trid tagħmel iktar 
biex tottimizza t-trasport tal-merkanzija fi t-triq”, enfasizza Stefan Back 
(Grupp ta’ Min Iħaddem, Svezja), il-korelatur tal-opinjoni. L-għadd 
ta’ vjaġġi jista’ jitnaqqas permezz ta’ pjanar aħjar u l-loġistika, u l-użu 
usa’ ta’ miżuri ta’ merkanzija elettronika, żied jgħid. (mb)  ●

IL-PLENARJA FI FTIT KLIEM

Eugen Lucan, membru tal-KESE

Madi Sharma, 

membru tal-KESE

Siim Kallas, Viċi President tal-Kummissjoni 
Ewropea inkarigat mit-Trasport

naħat tal-Atlantiku fir-relazzjoni-
jiet bejn l-UE u l-Brażil. L-aħħar 
turija ta’ din il-kooperazzjoni kienet 
il-Ħames Round Table tas-Soċjetà 
Ċivili Brażil-UE, li saret f’Porto fi s-7, 
it-8 u d-9 ta’ Novembru. Fost dawk 
li pparteċipaw kien hemm Moreira 
Franco, Segretarju Eżekuttiv tas-CDES, 
il-President tal-KESE, Staff an Nilsson u 
rappreżentattivi ta’ livell għoli tas-Ser-
vizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u 
l-gvern Portugiż. Konsegwentement, is-
sessjonijiet ta’ ħidma dwar ir-relazzjo-
nijiet bejn l-UE u l-Brażil, l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ekonomija ekoloġika 
indirizzaw dawn il-kwistjonijiet minn 
perspettiva multidimensjonali u wasslu 

Mix-xellug għal-lemin: Wellington Moreira Franco (Segretarju Eżekuttiv tas-CDES Brażiljan), Staff an Nilsson (President tal-KESE) 
u Katarzyna Skórzyńska (Ambaxxatur Pollakk għall-Portugall)
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Il-KESE Info hija disponibbli wkoll bi 22 lingwa f’verżjoni PDF mis-sit tal-Internet tal-Kumitat 
(http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info).

Il-KESE Info ma tistax titqies bħala r-rapport uffi  ċjali tal-ħidmiet tal-KESE; għal dawn, jekk jogħġbok irreferi 
għal Il-Ġurnal Uffi  ċjali tal-Unjoni Ewropea jew għal pubblikazzjonijiet oħra tal-Kumitat. 

Ir-riproduzzjoni hija permessa jekk KESE Info titniżżel bħala s-sors u tintbagħat kopja lill-editur.

Numru ta’ kopji stampati: 15 500 kopja. 

Il-ħarġa li jmiss: Jannar 2012 

Il-modifi kazzjoni ġenetika fl -UE

Il-bijoteknoloġija jew il-modifi-
kazzjoni ġenetika hija kwistjoni deli-
kata. Id-diskussjonijiet ħafna drabi 
jkunu emozzjonali, fattur mhux mix-
tieq fi d-dawl tal-fatt li suġġett politi-
kament sensittiv jixraqlu dibattitu ta’ 
kwalità aħjar.

Attwalment il-Kummissjoni Ewro-
pea qed tevalwa l-qafas leġislattiv 
tal-UE dwar l-ikel u l-għalf ĠM. Dan 
l-eżerċizzju jista’ jwassal għal bidliet 

importanti fi l-politika fi l-qafas rego-
latorju tal-2012. L-iżviluppi relatati 
mal-OĠM mexjin fuq pass mgħaġġel 
ħafna: l-ewwel liġijiet tal-UE dwar 
l-OĠM imorru lura għall-1990. Dawn 
ġew modifi kati bosta drabi u rriżultaw 
fi  grupp kumpless ta’ leġislazzjoni li 
b’riżultat ta’ dan jirrikjedi reviżjoni 
fundamentali.

Il-KESE organizza seduta pubblika 
dwar “Il-bijoteknoloġija agrikola: l-ikel 
u l-għalf modifikati ġenetikament 
fl-UE” nhar l-20 ta’ Ottubru 2011. 
L-għan prinċipali tal-laqgħa kien li 
jtejjeb il-bażi tal-għarfi en tal-UE fejn 
jidħol l-użu tal-OĠM fl -agrikoltura u 
li jikkontribwixxi fi d-dibattitu attwali 
permezz ta’ kontributi ta’ kwalità 
għolja minn kelliema esperti. Fost il-
kwistjonijiet prinċipali diskussi matul 

is-seduta nsibu: id-drittijiet ta’ propr-
jetà intellettwali, ir-rabta bejn l-OĠM 
u s-sigurtà globali tal-ikel u kwistjoni-
jiet oħra bħall-koeżistenza, it-tikkettar 
u r-rwol tax-xjenza.

Il-konklużjonijiet tas-seduta 
taw kontribut fl-opinjoni li se tiġi 
preżentata fis-sessjoni plenarja ta’ 
Diċembru mir-relatur Martin Siecker 
li timmira li tagħti ħarsa ġenerali u 
sħiħa kemm jista’ jkun tal-istat attwali 
tal-bijoteknoloġija. L-opinjoni tirre-
vedi liema restrizzjonijiet etiċi huma 
ġustifikati, liema interessi ekoloġiċi 
huma involuti u liema żviluppi 
ekonomiċi mhux mixtieqa jistgħu 
jiżviluppaw minn dan. L-opinjoni tim-
mira li tipprovdi pjan direzzjonali għal 
diskussjoni politika oġġettiva ta’ dawn 
il-kwistjonijiet importanti. (fda) ●

Ġimgħa ddedikata lit-taħlita splussiva: 
il-Kimika u l-Kultura

Fuq l-inizjattiva tal-membru tal-KESE, 
David Sears, il-Kumitat ikkontribwixxa 
għas-Sena Internazzjonali tal-Kimika 
billi organizza Ġimgħa tal-Kimika 
u l-Kultura. Mit-3 sas-7  ta’  Ottubru, 
sensiela ta’ avvenimenti enfasizzaw 
l-iżvilupp storiku tar-relazzjonijiet bejn 
il-Kimika u l-Kultura tul iż-żminijiet. 
Ġew organizzati tliet wirjiet fil-bini 
Jacques Delors.

L-ewwel wirja tat ħarsa ġenerali 
storika u enfasizzat il-ħidma ta’ Maria 
Sklodowska-Curie u r-rwol tagħha ta’ 
xjentista f’dinja tal-irġiel. Kien hemm 
vidjo li wera kif it-tfal madwar id-dinja 
kollha jimmaġinaw ir-rwol tal-ilma fi s-
soċjetà tal-lum. Intwera wkoll mudell tas-
Solar Impulse u ingħatat preżentazzjoni 
dwaru mis-Sur Nicholas Edwards 
(Solvay). Dan huwa l-ewwel ajruplan li 
kapaċi jtir permezz tal-enerġija solari. 
Huwa d-daqs ta’ Airbus A-340, jiżen 
daqs karozza u għandu magna bil-poter 
ta’ scooter!

Fit-8 ta’ Ottubru, il-Professuri 
Tony Ryan u Helen Storey ppreżentaw 
il-proġett tagħhom Catalytic Clothing: 
dawn huma ħwejjeġ li jnaddfu l-arja 

tal-madwar meta jintlibsu! Kif qalet 
is-Sinjura Storey f’intervista mal-
KESE Info, l-għan tagħhom huwa li 
“jagħmlu b’tali mod li l-arti u x-xjenza 
jaħdmu fl imkien” billi “jwittu t-triq lejn 
ix-xjenza” għall-udjenza ta’ madwar 50 
individwu.

Is-Sur Ryan żied jgħid li “dan 
il-proġett biddel il-mod kif issir ir-riċerka 
xjentifi ka b’tali mod li l-aspetti soċjali ta’ 
dak li qed nagħmlu jiġu inkorporati fi r-
riċerka qabel ma din titwettaq”.

Il-programm infetaħ permezz ta’ 
wirja impressjonanti minn Technopo-
lis u ntemm permezz ta’ preżentazzjoni 
interattiva, Mendeleev Alive, minn 
Peter Casey. (mvd/asp) ●

Dalwaqt fi l-KESE
Nagħmlu s-Summit Rio+20 tan-NU suċċess — 
kontributi Ewropej

Se tiġi organizzata konferenza fi l-livell ta’ summit dwar l-iżvilupp sostenibbli f’Rio 
fi s-sajf tal-2012 min-Nazzjonijiet Uniti. Kif saħaq il-KESE fl -opinjoni dwar Rio+20 
(CESE 1386/2011), il-Konferenza Rio+20 għandha tagħti sinjal ċar lill-komunità 
dinjija li jippromwovi bidla lejn żvilupp sostenibbli globali, li jikkontribwixxi għall-
eliminazzjoni tal-faqar u l-inġustizzja soċjali fi lwaqt li jiġu preservati r-riżorsi 
naturali għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Fil-21 ta’ Diċembru 2011, il-KESE se jospita konferenza dwar “Mexxejja 
Ewropej, id-difensuri u l-prekursuri tas-sostenibbiltà jħejju għal Rio+20”, orga-
nizzata mill-Imsieħba Ewropej għall-Ambjent (European Partners for the Environ-
ment — EPE). Il-konferenza se tindirizza kif il-prekursuri tal-ekonomija ekoloġika 
jrawmu sħubijiet ta’ suċċess fl -Ewropa u fi d-dinja biex jaqsmu riżorsi naturali, 
fi nanzjarji u bbażati fuq l-għarfi en biex jimxu lejn is-sostenibbiltà (il-programm 
tal-konferenza huwa disponibbli mis-sit www.epe.be).

Il-konklużjonijiet ta’ din il-konferenza se jikkostitwixxu kontribut utli għal 
konferenza prinċipali tal-KESE “Aħseb b’mod sostenibbli, kun responsabbli!” 
Is-soċjetà ċivili Ewropea fi  triqitha lejn Rio+20, li għandha ssir fi  Brussell fi s-7 u 
t-8 ta’ Frar 2012, biex jiġu espressi l-pożizzjonijiet tas-soċjetà ċivili Ewropea fi r-
rigward tal-proċess Rio+20. (av) ●

X’se jinbidel għas-settur bankarju Ewropew 
bir-regoli fi nanzjarji l-ġodda?

Il-Kumissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali se torganizza seduta 
intitolata “X’se jinbidel għas-settur bankarju Ewropew bir-regoli fi nanzjarji 
l-ġodda?” li se ssir fi l-bini JDE tal-Kumitat fi d-9 ta’ Diċembru 2011. L-għan 
tas-seduta huwa li tipprovdi kontribut għal opinjoni fuq inizjattiva proprja li se 
titfassal bl-istess titlu. Dan l-avveniment se janalizza kwistjonijiet attwali li qamu 
mir-regoli l-ġodda b’mod partikolari Basel III u se jeżamina l-prospetti għat-
tisħiħ tas-settur bankarju u t-taxxa fuq it-transazzjonijiet fi skali. Temi oħra se 
jinkludu s-separazzjoni possibbli bejn il-banek merkantili/korporattivi u banek 
kummerċjali, u l-konsegwenzi ta’ dan fuq il-fi nanzjament tal-ekonomija reali. 

Is-seminar se jeżamina wkoll ir-rwol tal-Awtorità Bankrja Ewropea, l-attivi-
tajiet tagħha sa minn meta twaqqfet, it-testijiet tal-istress, l-istennijiet u t-tħassib 
tal-konsumaturi fi r-rigward l-aċċess għal servizz bankarju ta’ kwalità, b’mod 
partikolari f’termini ta’ kreditu u self għad-djar għall-konsumaturi. Il-laqgħa se 
tevalwa wkoll l-aċċess għall-fi nanzjament bankarju għall-SMEs. Il-kelliema se 
jinkludu rappreżentanti ta’ bosta partijiet interessati bħall-Federazzjoni Bankarja 
Ewropea, l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Organizzazzjoni Ewropea tal-Konsu-
maturi, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Artiġjanat u tal-Intrapriżi Żgħar u Medji 
u l-Business Europe fost oħrajn. (ap) ●

“L-inklużjoni diġitali għandha ssir dritt fundamentali ta’ kull ċittadin”
Il-KESE fi  Gdańsk — Forum “Click IT!”

Mix-xellug għal-lemin Neelie Kroes (Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea inkarigat mill-Aġenda 
Diġitali), prof. Maria Elżbieta Orłowska (Segretarju tal-Istat fi l-Ministeru tax-Xjenza u l-Edukazzjoni 
fi l-Polonja) u Laure Batut (membru tal-KESE)

Wara s-suċċess tal-attivitajiet “Save 
it!” u “Move it!” fl -2009 u fl -2010 ris-
pettivament, is-Sezzjoni Speċjalizzata 
TEN tal-KESE pparteċipat f’konfe-
renza prinċipali dwar “L-inno-
vazzjoni għall-inklużjoni diġitali”, 
organizzata taħt il-patroċinju tal-
Presidenza Pollakka, mill-5 sas-7 ta’ 
Ottubru 2011. Peress li l-konferenza 
indirizzat speċifi kament is-suġġett 
individwat tal-inklużjoni diġitali, is-
segretarjat tas-Sezzjoni Speċjalizzata 
TEN avviċina lill-organizzaturi tal-
konferenza u nnegozja b’suċċess biex 
jittella l-Forum “Click IT!” fl -istess 
ħin tal-avveniment. Il-Forum “Click 
IT!” ipprovda l-opportunità għal 

10 eżibituri biex juru applikazzjoni-
jiet u servizzi oriġinali, innovattivi u 
emerġenti għall-inklużjoni diġitali, 
waqt li b’mod effettiv jgħinu jna-
qqsu d-distakk diġitali fl-Ewropa 
għal dawk li jesperjenzaw ostakli 
ġeografiċi, fiżiċi, finanzjarji, ta’ 
taħriġ, soċjali jew kulturali biex 
ikunu “konnessi”.

Delegazzjoni ta’ 12-il membru, 
prinċipalment membri mill-grupp 
ta’ studju permanenti dwar l-aġenda 
diġitali, immexxija mill-Viċi Presi-
dent is-Sinjura Darmanin, attendew 
il-Forum “Click IT!”, bis-Sinjura 
Darmanin tipparteċipa f’diskussjoni 

waqt is-sessjoni plenarja u s-Sinjura 
Batut ipparteċipat f’workshop fejn 
ippreżentat l-opinjoni tal-KESE 
dwar l-inklużjoni diġitali. Il-Forum 
“Click IT!” sar fi  Gdańsk (il-Polonja), 
u l-kelliema ewlenin inkludew lis-
Sinjura Neelie Kroes (Viċi President 
tal-Kummissjoni Ewropea inkarigata 
mill-Aġenda Diġitali) u s-Sinjura 
Barbara Kudrycka (Ministru għax-
Xjenza u l-Edukazzjoni Għolja), kif 
ukoll esperti prominenti Ewropej fi l-
qasam. (ac) 
 ●
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