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EDITORJAL
Inizjattivi tal-istudenti jirbħu l-Premju 
tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE tal-2011

Għeżież qarrejja,
Matul l-aħħar xhur, ħafna ċittadini Ewropej 
l-ewwel ħakmithom l-ansjetà u mbagħad waqgħu 
fi l-pessimiżmu. Il-prezz soċjali tal-kriżi ekonomika 
kontinwa huwa enormi fir-rigward tal-qgħad fost 
iż-żgħażagħ, l-esklużjoni soċjali u s-sitwazzjoni li 
dejjem sejra għall-agħar ta’ ħafna aktar SMEs. Ma 
nistgħux ninnegaw li għandna għalfejn ninkwetaw 
dwar il-futur tagħna, il-futur tal-Ewropej.

Iżda qabel ma nammettu telfa, għandna nħarsu lura lejn l-istorja tal-UE u nkunu 
nistgħu naraw li kienet storja ta’ suċċess kollettiv li minn dejjem kienet mhedda minn 
tipi diff erenti ta’ kriżijiet. Ġenerazzjoni sħiħa ta’ Ewropej kibret bil-valuri li ħolqu dan 
il-proġett politiku, soċjali u ekonomiku ambizzjuż. Dawn il-prinċipji kellhom riżultati sini-
fi kanti, tnejn minnhom b’riżultat tal-fatt li l-UE hija l-aktar suq uniku attraenti tad-dinja 
u tirrappreżenta l-ogħla livell ta’ integrazzjoni politika fost l-Istati tad-dinja kollha. Matul 
l-aħħar 61 sena, is-solidarjetà, l-integrazzjoni u l-innovazzjoni off rew lill-ġenerazzjoni 
tagħna opportunitajiet kompletament ġodda u aħjar. Għaldaqstant m’għandniex nab-
bandunaw il-valuri tagħna.

Li niddefendu l-valuri Ewropej ifi sser li nassoċjaw viżjoni fi t-tul mal-kapaċità li 
naġixxu malajr. Fuq naħa, l-Istrateġija Ewropa 2020 toff ri aġenda kompluta tar-riformi 
mfassla sabiex jassiguraw it-tkabbir sostenibbli u jagħmlu lill-Unjoni aktar soda fi l-futur. 
Dan huwa l-mod kif il-kompetittività tittejjeb permezz tal-innovazzjoni u sabiex jinħolqu 
opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ Ewropej li qegħdin isibuha diffi  ċli jiff aċċjaw il-kriżi. 
Il-ħidma tagħna ta’ kuljum fi l-Kumitat minn dejjem iff okat fuq din il-perspettiva fi t-tul, li 
tinvolvi l-adozzjoni ta’ opinjonijiet u l-organizzazzjoni ta’ seduti pubbliċi fuq il-kwistjo-
nijiet kollha li jolqtu s-soċjetà ċivili Ewropea. Dawn l-isforzi ta’ kuljum huma l-kontribut 
tagħna għall-futur tal-Ewropa.

Madankollu, is-sitwazzjoni attwali titlob li jittieħdu miżuri immedjati sabiex tiġi assi-
gurata l-fi duċja fi l-proġett fi t-tul tagħna – il-Kumitat iddedika l-aħħar sessjoni plenarja 
tiegħu għal dan il-fatt. Matul din is-sessjoni ddiskutejna l-Eurobonds, ir-regolament 
fi nanzjarju u l-politika fi skali, u għal darb’oħra pproponejna l-istituzzjoni tagħna bħala 
pjattaforma fejn is-soċjetà ċivili setgħet taqsam il-fehmiet diff erenti tagħha.

Iċ-ċittadini Ewropej tellgħu gvernijiet diff erenti ħafna matul l-aħħar sittin sena. 
Dawn ir-rappreżentanti politiċi kollha biddlu l-integrazzjoni Ewropea fi  xprun għall-
benesseri tal-Ewropa. L-aħjar eżempju ta’ dan huwa t-titjib kontinwu tas-suq uniku, li 
għalih ikkontribwixxew ħafna opinjonijiet u inizjattivi tal-KESE. Il-laqgħa tal-Kunsill 
Ewropew f’Diċembru waslet għal fehim dwar għadd ta’ miżuri importanti, iżda s-soċjetà 
ċivili Ewropea, li aħna nirrappreżentaw, tgħidilna kuljum li għandna bżonn ta’ aktar 
Ewropa. Dan huwa messaġġ li ilna nisimgħuh fi l-KESE għal aktar minn 50 sena u dan 
għandu jħeġġeġ lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet sabiex jieħdu l-azzjonijiet neċessarji.

Anna Maria Darmanin
Viċi President tal-KESE
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L-Erasmus Student Network (ESN) 
huwa r-rebbieħ tal-Premju tas-Soċjetà 
Ċivili tal-KESE tal-2011, għall-
programm tiegħu SocialErasmus. Mit-
tnedija tiegħu fl -2008, mijiet ta’ studenti 
fuq skambju saru voluntiera għal atti-
vitajiet bħat-tħawwil ta’ siġar, jilbsu ta’ 
Santa Klaws għat-tfal fi  sptarijiet lokali, 
jagħtu d-demm jew jiġġieldu nirien tal-
foresti.

L-idea hija li studenti jirċievu 
l-għajnuna biex jiġu konnessi mal-pajjiż 
ospitanti tagħhom, billi jiġu inkoraġġuti 
jieħdu sehem f’attivitajiet li huma ta’ 
benefi ċċju għall-komunità lokali: “Xi 
nies jaħsbu li studenti internazzjonali 
jiġu, jieħdu li jridu, imbagħad jitilqu. 
Iżda dan il-proġett juri lin-nies lokali 
l-benefi ċċji ta’ Erasmus, u joħloq inte-
grazzjoni ġenwina,” spjegat Tania Ber-
man, il-President tal-ESN.

It-tieni premju ngħata lil European 
Alternatives għall-avveniment annwali 

li jorganizza, TranseuropaFestival, li 
f’Mejju 2011 sar b’mod simultanju fi  
12-il belt Ewropea, u jinvolvi mużika, 
fi lms, wirjiet, lekċers u dibattiti. It-Tran-
seuropaFestival huwa festival kulturali 
kif ukoll avveniment politiku li għandu 
l-għan li jiċċelebra l-integrazzjoni poli-
tika, is-solidarjetà, id-diversità soċjali, 
it-tolleranza u l-iskambju, matul 
ġimagħtejn ta’ avvenimenti pubbliċi 
mingħajr ħlas madwar l-Ewropa. “Aħna 
qed nagħmlu kampanja favur Ewropa 
alternattiva, Ewropa demokratika 
maħluqa min-nies, fejn iċ-ċittadini kol-
lha huma ugwali,” qal Niccolò Milanese, 
Kopresident ta’ European Alternatives, 
li huwa magħmul minn membri indi-
vidwali u gruppi lokali f’xi 17-il pajjiż 
tal-UE u lil hinn minnha.

It-tielet premju ngħata lill-Organi-
sing Bureau of European School Stu-
dent Unions (OBESSU), li jgħaqqad 
fl imkien unions tal-istudenti tal-iskejjel 
sekondarji minn 21 pajjiż Ewropew, u 

jmexxi kampanji biex jissaħħu d-drit-
tijiet tal-istudenti fl -iskejjel. Il-proġett 
ta’ vjaġġ b’xarabank, bl-isem “Light on 
the Rights”, li għalih l-OBESSU ngħata 
t-tielet premju, beda fi l-ħarifa tal-2010, 
meta attivisti tal-OBESSU vvjaġġaw 
10,000 kilometru bix-xarabank mad-
war l-Ewropa, u taw ħarsa fi l-fond lejn 
l-isfi di li jiff aċċjaw studenti tal-iskejjel 
mill-Balkani sal-Finlandja. Kien parti 
minn proġett usa’ mmirat lejn l-appoġġ 
tad-Dikjarazzjoni Ewropea tad-Dritti-
jiet tal-Istudenti tal-Iskola u l-kampanja 
li tmexxiet b’rabta magħha, “Light on 
the Rights”. “Aħna nqisu l-premju bħala 
imbottatura oħra lejn il-promozzjoni 
tad-Dikjarazzjoni Ewropea tad-Drit-
tijiet tal-Istudenti tal-Iskola,” qalet 
Viviana Galli, is-Segretarju Ġenerali.

Għall-President Staff an Nilsson, il-
Premju tas-Soċjetà Ċivili huwa simbolu 
li permezz tiegħu jagħti prominenza lill-
eċċellenza ta’ inizjattivi ġġenerati minn 
atturi tas-soċjetà ċivili fl-Ewropa li 
żviluppaw proġetti li għandhom impatt 
pożittiv fuq ħajjet l-Ewropej, u pprom-
wovew l-identità u l-integrazzjoni 
Ewropea. Għall-2011, huwa għażel it-
tema “Djalogu u parteċipazzjoni għall-
valuri tal-UE: integrazzjoni, diversità, 
solidarjetà, tolleranza.” (cw) ●

Għal aktar informazzjoni, ara dan 
is-sit elettroniku:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-society-
prize-2011
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L-2012 hija s-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn 
il-Ġenerazzjonijiet. Lilna lkoll, tip-
provdilna l-possibbiltà biex niftakru 
li l-Ewropej illum qegħdin jgħixu u 
jibqgħu b’saħħithom aktar minn qatt 
qabel – u biex nindunaw bl-opportu-
nitajiet li dan il-fatt jirrappreżenta.

L-isfida għall-politiċi u l-partijiet 
interessati ser tkun li jtejbu l-opportuni-
tajiet għat-tixjiħ attiv b’mod ġenerali u 

li jippermettu lill-anzjani jgħixu b’mod 
indipendenti, waqt li jaġixxu f’diversi 
oqsma bħall-impjieg, il-kura tas-saħħa, 
is-servizzi soċjali, it-tagħlim għall-
adulti, il-volontarjat, l-akkomodazzjoni, 
is-servizzi tal-IT jew it-trasport.

Is-Sena Ewropea ser tissensibi-
lizza liċ-ċittadini aktar dwar il-kwis-
tjonijiet u l-aħjar modi kif dawn jiġu 
ttrattati. Iżda fuq kollox ser tipprova 
tħeġġeġ lil dawk li jfasslu l-politika u 

lill-partijiet interessati sabiex jistabbi-
lixxu għanijiet għalihom innifishom 
u jieħdu azzjonijiet biex jilħquhom. 
L-2012 m’għandhiex tfi sser biss dibat-
titi, iżda għandha twassal għal riżultati 
tanġibbli. (ail) ●

Ir-rebbieħa tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE
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Aktar Ewropa: 
l-unika triq biex 
noħorġu mill-kriżi

It-tieni jum tal-476 sessjoni plenarja tal-
KESE beda bi stqarrija mill-President bl-
isem Negħlbu l-kriżi – Lejn programm 
ta’ politika għal irkupru sostenibbli. Is-
Sur Nilsson qal li teżisti triq waħda biss 
biex l-UE toħroġ mill-kriżi fi nanzjarja, 
ekonomika, soċjali u tad-dejn sovran, u 
din it-triq hi li jkun hemm aktar inte-
grazzjoni Ewropea. Hemm bżonn aktar 
Ewropa fil-politika fiskali, il-mutwa-
lizzazzjoni tar-riskju sovran, l-irkupru 
tas-solvenza fi t-tul kif ukoll it-tkabbir, 
il-kompetittività u l-impjiegi. Il-metodu 
Komunitarju għandu jiġu kkonfermat 
mill-ġdid u r-rwol ta’ tmexxija tal-Kum-
missjoni għandu jissaħħaħ. Il-President 
enfasizza kemm huwa importanti li 
nħarsu l-mudell ekonomiku u soċjali 
tagħna, u stqarr li l-Kumitat hu deter-
minat li japprofondixxi n-netwerk 
tiegħu ta’ Kunsilli Ekonomiċi u Soċjali 
nazzjonali għaliex, sabiex il-ħruġ mill-
kriżi jiġi aċċettat mil-lat soċjali, l-atturi 
kollha jridu jiġu involuti.

White Paper dwar it-Trasport 

Fil-5 ta’ Diċembru 2011, il-KESE u 
l-Kummissjoni Ewropea organizzaw 
konferenza konġunta ta’ ġurnata bl-isem 
“Il-White Paper dwar it-Trasport – Il-
Perspettiva tas-Soċjetà Ċivili Ewropea” 
fi s-sede tal-KESE. F’dan l-avveniment 
iltaqgħu fl imkien fi rxa wiesgħa ta’ utenti 
tat-trasport u partijiet interessati f’dan 
il-qasam sabiex jiddiskutu l-fehmiet 
tagħhom dwar dan id-dokument ta’ 
politika importanti. Il-President Nilsson 
enfasizza li: “Illum aħna qegħdin hawn 
għaliex il-miżuri proposti fi l-pjan tal-UE 
jridu jitħaddnu bis-sħiħ mis-soċjetà ċivili 
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Ewropea sabiex jipprovdu l-benefi ċċji 
kollha tagħhom. Għaldaqstant, l-għan 
ewlieni tal-avveniment tal-lum hu li 
niddiskutu l-proposta tal-Kummissjoni 
b’għajn kritika.”

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat 
id-dokument tagħha bl-isem “Pjan 
direzzjonali għal Żona Unika Ewropea 
tat-Trasport” f’Marzu 2011. Dan jin-
kludi sett ta’ 40 inizjattiva speċifi ka għall-
għaxar snin li ġejjin bil-għan li tinbena 
sistema kompetittiva tat-trasport li żżid 
il-mobbiltà, tneħħi l-ostakli prinċipali 

Mix-xellug għal-lemin: Pierre Jean Coulon, relatur tal-KESE, Siim Kallas, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għat-Trasport, Staff an Nilsson, President tal-KESE, Jacki Davis, moderatur tal-konferenza, 
Anna Midera, Viċi Direttur tal-Ministeru Pollakk għat-Trasport, u Antonio Costa, relatur tal-KtR

fl -oqsma ewlenin u tistimola t-tkabbir 
u l-impjiegi. Fl-istess ħin, il-proposti ser 
inaqqsu b’mod drastiku d-dipendenza 
tal-Ewropa fuq iż-żejt impurtat u sal-
2050 ser iwasslu għal tnaqqis ta’ 60% tal-
emissjonijiet tal-karbonju mit-trasport.

Il-partijiet interessati ġew ikkonsul-
tati kemm-il darba filwaqt li kienet 
qed titħejja l-White Paper u ilhom 
jeżaminawha bir-reqqa sa minn meta 
ġiet ippubblikata. Madankollu, il-konfe-
renza tat l-opportunità lill-Kumitat Eko-
nomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat 

tar-Reġjuni u lill-Parlament Ewropew li 
jikkomunikaw l-opinjonijiet tagħhom 
ma’ udjenza akbar. Is-Sur Pierre Jean 
Coulon, relatur tal-opinjoni tal-KESE, 
enfasizza li: “Mhux ser ikun faċli li jin-
sab bilanċ ġust bejn li jintlaħqu l-miri 
ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet fi t-tul stab-
biliti fi l-pjan direzzjonali u li jkomplu 
jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tat-trasport 
tas-soċjetà Ewropea, u dan ser jitlob li 
l-Kummissjoni toff ri iżjed gwida.”

Iċ-ċittadini Ewropej ġew mistiedna 
wkoll jieħdu sehem b’mod attiv fi d-dis-

kussjonijiet billi jesprimu l-istennijiet 
ewlenin tagħhom bħala utenti regolari 
tat-trasport. Il-President enfasizza li: 
“Bħall-Kummissjoni, aħna konxji li xi 
wħud mill-proposti li saru fil-White 
Paper jista’ ma jkollhomx kunsens 
politiku u pubbliku”, u żied jgħid li: 
“matul it-tliet snin li ġejjin, il-Kumi-
tat ser jaħdem fuq il-promozzjoni ta’ 
dibattitu regolari mas-soċjetà ċivili dwar 
l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-White 
Paper.” (ac) ●

J.-P. Delevoye, President tal-Kun-
sill Ekonomiku, Soċjali u Ambjentali 
Franċiż, għamel diskors realistiku favur 
l-Ewropa u esprima l-konvinzjoni 
li l-“Ewropa mhix il-problema, iżda 
s-soluzzjoni”. Fil-fehma tiegħu, l-inte-
grazzjoni aktar fi l-fond tfi sser, l-ewwel 
u qabel kollox, li l-Istati Membri jirriko-
noxxu l-aspetti pożittivi tal-UE.

It-tliet presidenti ta’ grupp esprimew 
l-appoġġ tagħhom għaż-żewġ kelliema. 
G. Dassis (Grupp tal-Ħaddiema) qasam 
it-tħassib tiegħu dwar is-saħħa tas-swieq 
fi nanzjarji; L. Jahier (Grupp ta’ Interessi 
Varji) appella biex ikun hemm sistema 
strutturata għall-Eurobonds sabiex jiġi 
evitat li jkun hemm aktar taqlib fi nan-
zjarju; u H. Malosse (Grupp ta’ Min 
Iħaddem) innota li hemm bżonn ta’ 
edukazzjoni aħjar u ta’ appoġġ akbar 
għall-SMEs. (asp) ●

L-Ajru Uniku Ewropew huwa 
importanti wisq biex ifalli

Is-sens ta’ urġenza kien jinħass waqt il-
konferenza ta’ livell għoli li saret f’Var-
savja fi t-28 ta’ Novembru li ħarset lejn 
l-implimentazzjoni problematika tal-
pakkett Ajru Uniku Ewropew II (SES 
II). Il-pakkett ġie adottat sentejn ilu u 
kien maħsub biex iwarrab id-diviżjoni, 
li tiswa l-flus u li mhijiex effiċjenti, 
tal-ispazju tal-ajru Ewropew skont 
il-fruntieri nazzjonali, iżda għadu ma 
ġiex implimentat.

“Il-ħolqien ta’ Ajru Uniku Ewropew 
għadu ’l bogħod wisq. Qed nissugraw li 
ma nlaħħqux mad-domanda li dejjem 
qed tikber għall-ivvjaġġar bl-ajru 
fi s-snin li ġejjin”, wissa Siim Kallas, 
Kummissarju tal-UE għat-trasport. 
Il-fehma tiegħu ġiet ikkonfermata 
minn Jacek Krawczyk, Viċi President 
tal-KESE u relatur ta’ diversi opinjo-
nijiet dwar is-SES II: “Jekk il-pakkett 
ma jiġix implimentat, l-impatt fuq 

l-avjazzjoni Ewropea tal-ġejjieni ser 
ikun ħażin ħafna u ser jolqot kemm 
lill-operaturi kif ukoll lill-passiġġieri”.

L-element prinċipali tal-pakkett 
huwa d-defi nizzjoni ta’ blokok fun-
zjonali ta’ spazju tal-ajru (FAB), li 
fi hom jiġu pprovduti servizzi ta’ navi-
gazzjoni abbażi ta’ rekwiżiti stretti 
ta’ prestazzjoni li ma jqisux fruntieri 
nazzjonali. Madankollu, mid-disa’ 
blokok previsti, s’issa tnejn biss ġew 
iffi  rmati biex jitwaqqfu: Danimarka-
Svezja u Renju Unit-Irlanda. Filwaqt li 
kien qed iħeġġeġ lill-pajjiżi li kienu qed 
idumu biex iwaqqfu l-FAB biex ift ittxu 
jaġixxu, Jacek Krawczk qal: “Pacta sunt 
servanda. Ma tistgħux terġgħu lura 
minn dak li ft ehemtu”.

Id-dewmien fl-implimentazzjoni 
kompla ġie enfasizzat mill-Kummis-
sarju Kallas li qal li kienu biss ħames 

pajjiżi tal-UE li ssodisfaw il-miri ta’ 
kapaċità u kosteffi  ċjenza li kien sar qbil 
dwarhom. “Ma ġejtx biex nipponta lejn 
pajjiżi partikolari u niksirhom, iżda 
huwa ċar b’mod inkwetanti li ż-żmien 
għar-rifl essjoni spiċċa. Hemm bżonn 
li naġixxu issa”, huwa qal.

Sławomir Nowak, il-Ministru 
għat-Trasport il-ġdid li kien qiegħed 
jirrappreżenta l-Presidenza Pollakka, 
għamilha ċara li b’koerenza mal-poli-
tika ta’ ftuħ ta’ pajjiżu “id-dimens-
joni esterna tal-Ajru Uniku għandha 
importanza kbira għall-Polonja”. 
Filwaqt li rrefera għat-titlu tal-konfe-
renza, “L-Implimentazzjoni tal-Ajru 
Uniku Ewropew (SES) u l-fi rxa tiegħu 
lil hinn mill-Unjoni Ewropea”, huwa 
qal li “iż-żona komuni tal-avjazzjoni 
m’għandhiex tieqaf mal-fruntieri 
tal-UE”.

Il-konferenza għalqet bl-adozzjoni 
tad-dikjarazzjoni ta’ Varsavja li ten-
niet il-ħtieġa għall-implimentazzjoni 
mgħaġġla tas-SES II, li “twassal għal 
benefiċċji importanti għall-atturi 
kollha ikkonċernati”. “L-Ajru Uniku 
Ewropew huwa importanti wisq biex 
ifalli”, stqarret.

Din il-konferenza li kienet suċċess, 
laqgħet madwar 300 parteċipant u 
kienet avveniment konġunt tal-Pre-
sidenza Pollakka tal-Kunsill tal-UE, 
il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew. (mb)
 ●

MT

Mix-xellug għal-lemin: Jacek Krawczyk, Viċi President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
Sławomir Nowak, Ministru Pollakk responsabbli għat-Trasport, il-Kostruzzjoni u l-Ekonomija 
Marittima, u Siim Kallas, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għat-Trasport 
Sors: Ministeru Pollakk għat-Trasport, il-Kostruzzjoni u l-Ekonomija Marittima
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KESE info
Il-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew
pont bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili

Għeżież qarrejja,
Il-Konferenza fuq livell ta’ summit dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli, li n-Nazzjonijiet Uniti ser jorganiz-
zaw dalwaqt f’Rio, ser tiff oka fuq il-proċess involut 
sabiex l-ekonomija ssir iżjed ekoloġika u sabiex jit-
naqqas il-faqar, aspetti li huma marbutin fl imkien. 
Is-summit għandu l-għan li jġedded l-impenn tal-
mexxejja politiċi tagħna biex jilħqu l-punti saljenti 
globali tal-iżvilupp sostenibbli. 

Filwaqt li inizjattivi bħal dawn għandhom 
jintlaqgħu b’sodisfazzjon kbir, il-konferenza hija tfakkira xierqa li l-politika waħedha 
ma tistax teqred il-faqar u l-mard, jew tiggarantixxi ilma u arja li jkunu nodfa. Inqas 
minn ħames snin wara l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju, kważi biljun ruħ għadhom 
qed ibatu mill-ġuħ. 

Dawn il-kwistjonijiet ma jirrispettawx fruntieri. Impenn politiku mġedded waħdu 
ma jibnix skejjel, ma jnaddafx l-arja, u ma jibdilx l-imġiba eċċessivament konsumerista 
tagħna. Jeħtieġ disa’ pjaneti bħal tagħna biex jassorbu l-karbonju kollu tad-dinja, kieku 
kull persuna kellha l-istess stil ta’ ħajja konsumerista li titgawda fi l-pajjiżi għonja.

Ir-responsabbiltà globali għandhom jerfgħuha l-gvernijiet fi l-livelli kollha. Sabiex 
dan jaħdem, is-soċjetà ċivili ser ikollha tieħu sehem fl -istadji tranżizzjonali kollha. Dan 
jinvolvi t-tfassil ta’ strateġiji u ppjanar, l-implimentazzjoni ta’ bidliet u l-iżgurar ta’ segwitu 
konsistenti. Is-soċjetà ċivili għandu jkollha leħen f’Rio+20 għaliex hija s-soċjetà ċivili li 
ser toħloq il-politika, tirregola u timplimenta l-bidliet fl -imġiba lejn ġejjieni sostenibbli 
u iktar ekoloġiku. Is-soċjetà ċivili tista’ twitti t-triq għal tranżizzjoni. 

Il-KESE ser jagħmel pressjoni fuq il-mexxejja dinjija f’Rio biex jinvestu f’teknoloġiji 
u proġetti sostenibbli waqt li jitneħħew b’mod gradwali t-tipi ta’ sussidji li jagħmlu ħsara 
lill-ambjent. Tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija ekoloġika tirrikjedi djalogu mas-soċjetà 
ċivili u s-sħab soċjali dwar l-eff etti ta’ tranżizzjoni fi s-suq tax-xogħol u s-soċjetà inġenerali.

Irridu niggarantixxu djalogu bejn u fost is-soċjetà ċivili u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. 
Is-soċjetajiet ċivili ser jirrakkomandaw kif ukoll jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
ta’ politika meħtieġa.

Aħna lesti. Aħna nagħmlu parti minn din il-bidla.

Staff an Nilsson
President tal-KESE

Il-KESE ser jorganizza konferenza ewle-
nija dwar l-iżvilupp sostenibbli fi s-7 u t-8 
ta’ Frar 2012, fi ż-żmien li jwassal għas-
summit Rio+20 tan-Nazzjonijiet Uniti 
f’Ġunju. L-għan tal-konferenza tal-KESE 
huwa li jesprimi l-pożizzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili Ewropea dwar Rio+20 u li jikkontri-
bwixxi għas-suċċess tas-summit. Il-KESE 
ser iressaq il-konklużjonijiet tiegħu qud-
diem il-partijiet li qed jinnegozjaw fil-
konferenza tan-NU u l-partijiet interessati 
tas-soċjetà ċivili madwar id-dinja.

Wara introduzzjoni dwar il-qagħda 
attwali tal-proċess ta’ Rio+20, il-konfe-
renza tal-KESE ser tiff oka fuq l-ekono-
mija ekoloġika bħala mezz kif jissaħħaħ 
l-iżvilupp sostenibbli billi jiġu rrispet-
tati l-limiti tar-riżorsi naturali. L-ewwel 
dibattitu ġenerali ser jindirizza l-kontri-
but Ewropew għas-sostenibbiltà, fi lwaqt 
li t-tieni dibattitu ser jindirizza l-iżvilupp 
sostenibbli f’pajjiżi li mhumiex fl -UE. 

L-erba’ workshops elenkati hawn taħt 
ser jipprovdu l-opportunità biex jiġu 

Is-sostenibbiltà tikkonċerna ħafna 
aktar mill-ambjent. Is-sostenibbiltà tol-
qot l-ekonomiji tagħna, il-governanza 
u n-nies mill-isferi kollha tal-ħajja. 
Huwa għalhekk li s-soluzzjonijiet għall-
problemi globali jeħtieġu li s-sostenib-
biltà tolqot daqstant politiki diff erenti.

Minħabba d-dipendenza reċiproka 
tagħna f’dinja globalizzata, wieħed 
jistagħġeb li għad m’għandniex soluzzjo-
nijiet għas-sostenibbiltà. Il-benefi ċċji u 
l-profitt fi żmien qasir spiss jinjoraw 

diskussi l-kwistjonijiet f’iktar dettall u 
biex jiġu żviluppati l-konklużjonijiet tal-
konferenza:

 ■ Ikel, ilma u enerġija għal kulħadd;

 ■ Konsum u produzzjoni sostenibbli;

 ■ Tranżizzjoni ġusta għal ekonomija 
ekoloġika – id-dimensjoni soċjali; u

 ■ Is-sehem tas-soċjetà ċivili fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika.

Matul din l-aħħar sena, il-KESE ħadem 
fl imkien mal-partijiet interessati fl -UE u 
l-bqija tad-dinja sabiex isiru l-preparazzjo-
nijiet għal Rio+20. Għandu l-intenzjoni 
wkoll joħroġ stqarrija komuni mal-kontro-
partijiet tiegħu fi l-Brażil, iċ-Ċina, l-Indja, 
ir-Russja u l-Afrika t’Isfel, li għandha 
titressaq quddiem il-konferenza tan-NU. 

Wara konsultazzjoni wiesgħa tas-
soċjetà ċivili Ewropea, organizzata mill-
Osservatorju tal-Iżvilupp Sostenibbli 

il-konsegwenzi fi t-tul. Hekk kif it-talba 
tagħna għar-riżorsi u l-enerġija qed tik-
ber, l-isfi di globali li qed niff aċċjaw qed 
isiru dejjem aktar kumplessi. Dan huwa 
sens komun.

Id-dinja kif nafuha hija mmexxija 
mill-ekonomija u mħaddma min-nies. 
Iżda l-impatt tal-magna ekonomika 
tagħna fuq l-ambjent, li huwa ta’ spiss 
devastanti, għandu konsegwenzi diretti 
fuq biljuni ta’ nies. L-ilma, riżorsa pri-
marja, qed isir dejjem aktar skars f’ħafna 
reġjuni li jiddependu mill-kultivazzjoni 
tal-art u t-trobbija tal-annimali. Il-kar-
buranti fossili qed jivvelenaw ix-xmajjar 
u s-smewwiet tagħna. It-tibdil fi l-bilanċ 
tan-natura jwassal biex ħafna pjanti u 
annimali ma jkunux jistgħu jibqgħu 
jgħixu. Dawn il-fatturi jkomplu jikkontri-
bwixxu għal faqar u mard li jinfi rxu.

Irridu nisseparaw it-tkabbir eko-
nomiku mill-ħsara ambjentali. Din hi 
l-bażi ta’ ekonomija ekoloġika. Ekono-
mija ekoloġika tista’ tikkontribwixxi biex 
jispiċċaw il-faqar u l-inġustizzja soċjali 

(SDO) tal-KESE permezz ta’ sensiela 
ta’ seduti, il-Kumitat, f’Settembru 2011, 
adotta opinjoni li fiha ġew ippreżentati 
l-kontributi tas-soċjetà ċivili għal Rio+20. 
Din l-opinjoni kkontribwixxiet għall-
pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar 
l-iżvilupp sostenibbli, li mbagħad tress-
qet quddiem is-segretarjat tal-konferenza 
Rio+20 tan-NU. 

Il-pożizzjoni tal-KESE hija li s-summit 
Rio+20 irid jagħmel pressjoni biex isseħħ 
bidla globali lejn ekonomija ekoloġika u 
sostenibbli. Il-kapijiet ta’ gvern ser ikol-
lhom jagħtu sehem attiv fil-konferenza 
wkoll. U fl -aħħar nett, il-gvernijiet kollha 
fi l-livelli kollha, kif ukoll is-soċjetà ċivili, 
għandhom jerfgħu r-responsabbiltà glo-
bali. 

Barra minn hekk, l-UE trid tipprom-
wovi bidla fl-imġiba tal-konsumatur u 
tiżgura li t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
iżjed ekoloġika ma tiġix fuq dahar in-
nies li jgħixu fil-limiti tal-faqar. Għal 
din ir-raġuni, il-qerda tal-faqar u l-ksib 
tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju, li 
jidhru pjuttost elużivi, għandhom ikunu 
prijorità tal-aġenda tas-summit Rio+20.

Il-konferenza tal-KESE għandha 
l-intenzjoni li tagħti attenzjoni partiko-
lari lill-pilastri ambjentali u soċjali tal-
iżvilupp sostenibbli. Skont il-Kumitat, kull 
tranżizzjoni lejn ekonomija iżjed ekoloġika 
għandha ssib sinerġija bbilanċjata bejn 
l-ambjent u l-iżvilupp soċjali. Ekonomija 
iżjed ekoloġika għandha ssaħħaħ l-iżvilupp 
sostenibbli, tħares ir-riżorsi naturali u ttaffi   
it-tibdil fi l-klima. ●

filwaqt li jinżammu r-riżorsi naturali 
għall-ġenerazzjonijiet futuri. Biex dan 
iseħħ, it-tranżizzjoni trid tirrispetta 
l-prinċipji tal-ġustizzja, tal-kooperazzjoni 
u tar-responsabbiltajiet kondiviżi. Iżda 
dan jirrikjedi sforz kbir u rieda politika 
soda – żewġ kwalitajiet li spiss huma 
neqsin.

Madankollu, il-KESE għandu pjan li 
fl -aħħar jista’ jittrasforma l-magna globali 
għatxana għall-karburanti f’ekonomija 
aktar armonjuża, ġusta u sostenibbli. Qed 
nipproponu li n-NU jingħataw mandat 
ta’ ‘ekonomija ekoloġika’ bbażat fuq sitt 
pilastri, jiġifieri l-indikaturi, ir-rego-
lamenti, l-edukazzjoni, il-politika fis-
kali, ir-riċerka u l-miri għal ekonomija 
ekoloġika.

Nemmnu li aħna kapaċi nwettqu dan. 
Nemmnu li kapaċi nxaqilbu l-bilanċ lura 
favur in-natura u n-nies.

Hans-Joachim Wilms
President tal-Osservatorju tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tal-KESE

Il-KESE nieda pjattaforma interattiva onlajn sabiex 
jikkomunika mal-partijiet interessati, l-iżjed 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, iżda mhux 
huma biss, li huma lesti jagħtu sehemhom fil-
kontribut konġunt tas-soċjetà ċivili Ewropea għal 
Rio+20. Aħna ħerqana naqsmu l-fehmiet tagħna 
mal-esperti, l-organizzazzjonijiet u ċ-ċittadini li 
għandhom interess qawwi fi  kwistjonijiet tal-iżvilupp 
sostenibbli kif ukoll li nitgħallmu minnhom. 

Aqbad it-triq għal Rio+20 fl imkien magħna minn 
hawnhekk:

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, 
President tal-Osservatorju tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tal-KESE
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Azzjoni dwar in-Nepal

Il-ġlieda tan-Nepal għas-sigurtà tal-pro-
vvista tal-ikel hija mhedda mill-impor-
tazzjonijiet massivi ta’ żrieragħ ibridi li 
mhumiex adattati għall-kundizzjonijiet 
klimatiċi u l-ħamrija lokali. L-uċuħ ibridi 
tar-raba’ ma jipproduċux żrieragħ għal 
uċuħ futuri u jeħtieġu sustanzi kimiċi li 
jiswew ħafna fl us. 

“Kull sena, il-bdiewa jiġu mġiegħla 
jixtru żrieragħ ġodda mill-kumpaniji li 
jipproduċuhom”, qal Bed Prasad Kha-
tiwada mill-organizzazzjoni ActionAid 
Nepal. “Biex itaffi   l-ispejjeż, il-Gvern tan-
Nepal jissussidja ż-żrieragħ u s-sustanzi 
kimiċi importati.”

Iżda l-effetti għat-tul u l-piż fuq 
l-agrikoltura msejsa fuq il-monokultura 
huma kontroproduttivi, żied jgħid is-Sur 
Khatiwada. Il-klima u l-ambjent fi n-Nepal 
jistgħu jvarjaw minn subtropiċi għal 
moderati jew Artiċi. Mhuwiex possibbli 
li wiċċ tar-raba’ partikolari jikber f’dawn 
il-kundizzjonijiet kollha.

Fl-2009, l-uċuħ tal-qamħirrun ibridu 
ma rnexxewx, u rrovinaw ħajjet eluf ta’ 
nies. Fl-2010, ġara l-istess fi l-każ tar-ross 
ibridu. Il-Gvern tan-Nepal ikkompensa 
lill-bdiewa b’sustanzi kimiċi għall-ħsad 
tal-istaġun ta’ wara. 

“F’Settembru [2011], Monsanto ffi  rma 
ftehim mal-USAID fin-Nepal. Xtaqu 
jissieħbu mal-Ministeru għall-Agrikoltura 
tan-Nepal,” qal is-Sur Khatiwada lill-
KESE Info. “Iżda l-bdiewa lokali pprotes-
taw u l-Gvern ma kompliex bil-ft ehim.” 

“Aħna [ActionAid] m’aħniex kontra 
Monsanto iżda kontra ż-żrieragħ ibridi 
importati li ma jistgħux jiġu ttrattati 
kontra l-klima u mhumiex sostenibbli 
mil-lat tal-provvista u l-ispejjeż”, kompla 
jgħid, u qal ukoll li l-agrikoltura tan-Nepal 
timpjega madwar 75% tal-popolazzjoni 
tal-pajjiż u tirrappreżenta madwar 34% 
tal-PDG tiegħu. 

Fl-2008, bis-saħħa tal-ActionAid 
Nepal, is-Sur Khatiwada beda “bank taż-
żrieragħ” ta’ 60 tip diff erenti ta’ ċereali u 
legumi. Huwa spjega li ż-żrieragħ huma 
endoġeni u jipproduċu uċuħ tar-raba’ 
b’rendiment għoli li jgħinu biex iwittu 
t-triq għal livell ogħla ta’ sigurtà tal-prov-
vista tal-ikel. Madwar 400 bidwi Nepaliż 
jużaw il-bank taż-żrieragħ. Huwa maħsub 
li l-proġett jespandi fl -2012.

Il-bosta sfi di li jiff aċċja l-proġett tal-
ActionAid Nepal jixbhu lil dawk li jġarrbu 
l-komunitajiet lokali fi d-dinja. Il-KESE 
huwa tal-fehma li l-aċċess għar-riżorsi, 
l-ikel u l-enerġija għal kulħadd hija prijo-
rità ewlenija fuq l-aġenda tas-sostenibbiltà 
fi l-livell dinji. 

Skont l-opinjoni tal-KESE dwar 
“Rio+20: lejn l-ekonomija ekoloġika u 
governanza aħjar”, kull tranżizzjoni lejn 
l-iżvilupp sostenibbli għandha tindirizza 
d-dimensjoni soċjali. Fil-fatt, is-sigurtà 
tal-provvista tal-ikel u l-agrikoltura sos-
tenibbli fl imkien jirrappreżentaw waħda 
mis-seba’ prijoritajiet ewlenin li ser jiġu 
indirizzati fi s-summit. 

Iżda, Kirsten Hjørnholm Sørensen, 
konsulent politiku fi  ħdan l-ActionAid 
Denmark, tibża’ li s-summit tan-NU 
jista’ ma jikkunsidrax il-preokkupazzjo-
nijiet tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, 
bħall-komunitajiet iż-żgħar tal-bdiewa 
fi n-Nepal. 

“Il-periklu f’Rio+20 huwa l-enfasi fuq 
it-tranżizzjoni lejn l-ekonomija ekoloġika 
għaliex tista’ tissostitwixxi pożizzjoni ta’ 
setgħa, li jgawdu l-pajjiżi l-għonja, ma’ 
oħra,” qalet lill-KESE Info, u kompliet 
tgħid li kull tranżizzjoni għandha timxi 
id f’id mal-kondiviżjoni tat-teknoloġija, 
il-ħelsien mid-dejn, l-iżgurar ta’ 
parteċipazzjoni demokratika u t-teħid ta’ 
miżuri dwar it-tibdil fi l-klima. ●

RIO+20, żmien għal bidla

Sha Zukang, is-Segretarju Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Konferenza 
Rio+20, għandu l-kompitu, li mhux ta’ 
min jgħir għalih, li jagħmel l-iżvilupp 
sostenibbli politika globali li tiff un-
zjona. Għoxrin sena wara li sar is-Sum-
mit Dinji f’Rio de Janeiro, il-mexxejja, 
l-uffiċjali ta’ livell għoli, is-soċjetà 
ċivili u l-istituzzjonijiet minn madwar 
id-dinja ser jiltaqgħu għal darb’oħra 
fi l-Brażil.

L-għan huwa li jintlaħaq ftehim 
dwar għadd wiesa’ ta’ prinċipji vin-
kolanti li jiżguraw futur aħjar għal 
kulħadd – u għall-pjaneta naturali 
tagħna. Madankollu, 20 sena wara, 

għad m’hemmx defi nizzjoni aċċettata 
universalment għall-iżvilupp soste-
nibbli. Madankollu, ir-riskji huma 
kbar. Il-President tal-KESE, Staffan 
Nilsson, sejjaħ il-konferenza Rio+20 
“mument deċiżiv għal sistema ekono-
mika ġdida”.

Fil-perjodu ta’ qabel is-summit, 
ħarġu fid-dieher fehmiet diverġenti 
dwar kif l-aħjar jiġi indirizzat l-iżvilupp 
sostenibbli. Saru żewġ laqgħat ta’ 
tħejjija, l-ewwel waħda f’Mejju 2010 u 
t-tieni f’Marzu 2011. It-tielet u l-aħħar 
laqgħa ser issir fl -aħħar ta’ Mejju 2012. 
Laqgħat bħal dawn jagħtu ħarsa lejn 
x’għandu jkun mistenni f’Rio. 

“Matul il-proċess ta’ tħejjija s’issa, 
analizzajna l-progress u n-nuqqasi-
jiet fl-implimentazzjoni tal-impenji 
eżistenti u identifi kajna sfi di ġodda u 
li qed ifeġġu,” stqarr is-Sur Zukang. 
“Għalkemm għad hemm diver-
sità ta’ fehmiet u perspettivi, rajna 
konverġenza dejjem akbar ta’ fehim u 
approċċi lejn dawn iż-żewġ suġġetti,” 
żied jgħid. 

Il-konferenza ser tiffoka fuq 
approċċ iktar ekoloġiku lejn l-eko-
nomija fil-kuntest tal-eliminazzjoni 
tal-faqar u l-iżvilupp sostenibbli. 
Għandha l-għan ukoll li toħloq qafas 
istituzzjonali għall-iżvilupp sostenib-
bli. Madankollu, il-KESE jemmen li 
s-suċċess jiddependi minn kontribut 
dirett mis-soċjetà ċivili. Għaldaqstant, 
in-Nazzjonijiet Uniti qed timmobilizza 
b’mod attiv is-soċjetà ċivili favur dja-
logu globali permezz tal-internet u 
n-netwerks soċjali.

Il-KESE qed iħeġġeġ lill-mexxe-
jja biex jiżguraw li kwalunkwe 
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika 
tkun ibbażata fuq tkabbir ekonomiku 
kwalitattiv. Tkabbir bħal dan jinvolvi 
l-eliminazzjoni tal-faqar u l-inġustizzja 
soċjali. Fil-fatt, id-dimensjoni soċjali 
hija kruċjali għall-iżvilupp sostenibbli 
u għal soċjetà globali aktar ġusta. ●
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Ekonomija ekoloġika titlob xiri sfurzat 
minn soċjetà ekoloġika

Mingħajr il-parteċipazzjoni attiva tas-
soċjetà ċivili, Rio+20 mhux ser ikun 
jista’ jmexxi l-isforzi favur ekonomija 
iktar ekoloġika, qal il-membru tal-
KESE, is-Sur Hans-Joachim Wilms.

Bħala parti mill-preparamenti 
Ewropej għal Rio+20, l-UE u l-Istati 
Membri tagħha ressqu l-pożizzjoni 
kollettiva tagħhom quddiem is-segre-
tarjat tal-konferenza f’Novembru (ara 
l-artiklu relatat). B’konformità mal-
pożizzjoni tal-UE fi r-rigward tal-impor-
tanza li tissaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tas-soċjetà ċivili, l-għan tal-KESE kien 
li jipprovdi kontribut ta’ valur għal dan 
id-dokument.

“Għalina fil-KESE, huwa impor-
tanti ħafna li ninvolvu lis-soċjetà ċivili 
sa mill-bidu nett”, qal is-Sur Wilms 
(il-Ġermanja, Grupp tal-Impjegati), 
ir-relatur tal-opinjoni tal-KESE. “Ma 
ridniex nipproduċu biss rapport kbir, 
(...) ridna nsibu t-tweġibiet u fuq kollox 
ninvolvu lis-soċjetà ċivili kollha”, żied 
jgħid is-Sur Wilms, li huwa wkoll il-
President tal-Osservatorju tal-Iżvilupp 
Sostenibbli.

Fl-opinjoni tiegħu dwar il-kontribut 
tas-soċjetà ċivili Ewropea f’Rio+20, il-
KESE laqa’ l-fatt li l-UE issa qed tin-
dirizza wkoll “id-dimensjoni soċjali 
tal-iżvilupp sostenibbli”. Madankollu, 

fi l-fehma tal-Kumitat, il-Kummissjoni 
Ewropea ma enfasizzatx biżżejjed id-
dimensjoni soċjali fi l-Komunikazzjoni 
tagħha dwar Rio+20 .

“Is-suċċess tat-tranżizzjoni lejn eko-
nomija sostenibbli jiddependi minn 
kemm din tiġi aċċettata u appoġġjata 
mis-soċjetà ċivili”, qal is-Sur Wilms, 
filwaqt li nnota li dan jirrikjedi 
l-parteċipazzjoni tal-organizzazzjoni-
jiet mhux governattivi u n-negozji, 
qabel, matul u wara l-konferenza, mhux 
biss fi l-livell internazzjonali iżda wkoll 
f’dak reġjonali, nazzjonali u lokali. 
Dan għaliex is-soċjetà ċivili – b’mod 
partikolari l-konsumaturi u n-negozji 
– ser ikollha tinvesti ħafna fl -innovazz-
jonijiet il-ġodda, tibdel l-imġiba tagħha 
u saħansitra anki tagħmel xi sagrifi ċċji.

Barra mis-sejħa tagħha għal 
parteċipazzjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili 
fil-proċess ta’ Rio+20, l-opinjoni li 
fuqha ħadem is-Sur Wilms tħeġġeġ 
lill-UE tibda l-ewwel mill-ħidma fi t-
territorji tagħha sabiex tkun tista’ 
mbagħad issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha 
fi n-negozjati u taġixxi ta’ mudell għar-
reġjuni l-oħra. 

Huwa ġibed l-attenzjoni għall-
fatt li l-isforzi favur ekonomija iktar 
ekoloġika għandhom il-potenzjal li jeq-
irdu l-faqar, li minħabba fi h iktar minn 
biljun ruħ jinsabu bil-ġuħ u jgħixu neq-
sin minn kollox, u li joħolqu miljuni ta’ 
impjiegi ġodda u sostenibbli. 

“ I l -KESE j insab konvint  l i 
t-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika 
għandha tiġi integrata fi strateġija 
ġenerali tal-iżvilupp sostenibbli. Hemm 
bżonn miżuri ta’ politika li jiżguraw 
tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija 
ekoloġika”, saħaq is-Sur Wilms. Dawn 
jinkludu miżuri maħsuba biex jintlaħaq 
bilanċ bejn l-impjiegi ekoloġiċi li 
jinħolqu u l-impjiegi li jintilfu, kif ukoll 

biex jiġu applikati għalihom il-prinċipji 
ta’ xogħol deċenti tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol u biex 
jinżamm djalogu kontinwu bejn il-
gvernijiet u l-atturi soċjali. Biex jinkisbu 
dawn l-għanijiet ikun hemm bżonn ta’ 
ammont sinifi kanti ta’ fondi pubbliċi 
għad-dimensjoni soċjali ta’ ekonomija 
ekoloġika. ●
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Lejn ir-rivoluzzjoni tat-tnaqqis fl -emissjonijiet tal-karbonju

Il-prosperità ekonomika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju hija possib-
bli, iżda teħtieġ il-politiki u t-teknoloġiji 
t-tajba u l-impenn politiku t-tajjeb. 
Qabel kollox, din il-prosperità teħtieġ 
rivoluzzjoni fl-attitudnijiet, skont 
Richard Adams, membru tal-KESE 
(Grupp III).

Hekk kif il-popolazzjoni dinjija 
għadha kif qabżet is-7 biljuni, ħaġa 
waħda tidher ċerta – il-konsum tar-
riżorsi u t-tniġġis ikkawżat mill-bniedem 
laħqu livelli għoljin wisq u l-pjaneta ma 
tistax tlaħħaq magħhom.

“Il-prinċipji fundamentali ta’ eko-
nomija sostenibbli jridu jiġu rrispettati”, 
saħaq is-Sur Adams, li huwa wkoll kon-
sulent fil-qasam tal-kummerċ soċjali, 
ambjentali u etiku fi r-Renju Unit. Dawn 
il-prinċipji jinkludu bilanċ sostenibbli 
bejn l-ekonomija globali u l-ekosistema 
kif ukoll l-attenzjoni għall-bżonnijiet 
tan-nies iktar milli għax-xewqat 
tagħhom.

Billi l-UE hija tal-fehma li l-eżempju 
tal-bidla jkaxkar, għamlet passi kbar biex 
iċċekken il-marka tal-karbonju tagħha. 
Tul dawn l-aħħar għoxrin sena, naqq-

set l-emissjonijiet tagħha b’16% fi lwaqt 
li l-ekonomija tagħha kibret b’40% – fatt 
li juri li t-tkabbir ekonomiku abbinat ma’ 
livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
huwa realtà fattibbli.

L-UE miexja sew anke fit-triq 
biex tilħaq il-miri tagħha tal-2020 
biex tnaqqas l-emissjonijiet għal 20% 
inqas mil-livelli tal-1990 fi lwaqt li żżid 
sehem ir-riżorsi rinnovabbli fi t-taħlita 
enerġetika għal 20%. Madankollu, 
l-Ewropa bħalissa tinsab biss nofs triq 
biex tikseb il-mira tagħha li ttejjeb 
l-effi  ċjenza fl -użu tal-enerġija b’20%.

Tieħu forma konkreta l-kapaċità tal-Ewropa biex tuża r-riżorsi tagħha
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L-istrateġija tal-UE biex issir iktar 
effi  ċjenti fl -użu tar-riżorsi hija promet-
tenti iżda trid titlaħħam iżjed b’objettivi 
speċifi ċi, skont Lutz Ribbe, membru tal-
KESE.

Tul dan id-deċennju, l-istrateġija 
Ewropa 2020 tal-UE nediet seba’ “ini-

zjattivi ewlenin” intiżi biex jipprom-
wovu t-tkabbir intelliġenti, ekoloġiku 
u inklużiv. Dawn jinkludu l-inizjattiva 
ewlenija “Ewropa b’użu effiċjenti ta’ 
riżorsi” li għandha l-għan li tisfrutta 
riżorsi skarsi – mill-ikel u l-ilma sal-
materji primi – b’mod iktar intelliġenti 
u iżjed effi  ċjenti.

L-inizjattiva tpoġġi l-effi  ċjenza fl -użu 
tar-riżorsi bħala l-prinċipju gwida tal-
politiki tal-UE f’fi rxa wiesgħa u diver-
sifikata ta’ oqsma, inklużi l-enerġija, 
it-trasport, it-tibdil fi l-klima, l-indus-
trija, il-materji primi, l-agrikoltura, 
is-sajd, il-bijodiversità u l-iżvilupp 
reġjonali. Sabiex il-partijiet interessati 

diversi jkollhom is-setgħa biex jilħqu 
l-potenzjal tagħhom fl -effi  ċjenza fl -użu 
tar-riżorsi, il-Kummissjoni pproponiet 
għadd ta’ strateġiji sekondarji speċifi ċi, 
inkluża mappa direzzjonali dwar livell 
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju (ara 
l-artiklu relatat).

“Il-KESE jilqa’ l-inizjattiva ewlenija 
iżda jikkunsidra li mhijiex konkreta 
biżżejjed,” irrimarka Lutz Ribbe (Grupp 
III, Ġermanja), li kien ir-relatur tal-
opinjoni tal-KESE dwar l-inizjattiva. 
“Jeħtieġ li jiġi speċifikat liema tibdil 
huwa meħtieġ u kif dan jista’ jiġi impli-
mentat.”

Għall-għoxrin inizjattiva sekondarji 
individwali msemmija, il-KESE talab lill-
Kummissjoni tispjega aħjar xi trid tgħid 
eżatt b’“użu tar-riżorsi b’effiċjenza”; 
x’jista’ jintlaħaq diġà permezz ta’ 
ottimizzazzjoni teknika; liema eżatt 
huma s-setturi li jeħtieġu ‘tranżizzjoni 
sinifi kanti; u x’bidliet speċifi ċi fl -imġiba 
tagħhom għandhom jagħmlu l-kon-
sumaturi u l-produtturi.

Barra minn hekk, il-KESE jistaqsi 
għalfejn l-inizjattiva ‘Ewropa b’użu 
effiċjenti ta’ riżorsi’saret parti mill-
istrateġija Ewropa 2020. “L-inizjattiva 

B’ħarsa lil hinn mill-2020, il-Kum-
missjoni Ewropea ħarġet il-“Pjan 
direzzjonali lejn ekonomija kom-
petittiva b’livell baxx ta’ emissjoni-
jiet tal-karbonju fl-2050” bil-għan li 
l-emissjonijiet Ewropej jitnaqqsu bl-
ammont impressjonanti ta’ 80-95% sa 
nofs is-seklu. Biex jinkiseb dan il-għan 
hemm bżonn investiment sostanzjali, 
fost oħrajn f’enerġija rinnovabbli ġdida, 
bini b’użu effi  ċjenti tal-enerġija, vetturi 
ibridi u li jaħdmu bl-elettriku, netwerks 
intelliġenti tal-enerġija u l-produzzjoni 
ta’ elettriku b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju.

Fl-opinjoni tiegħu dwar il-pjan 
direzzjonali, li tħejjiet mis-Sur Adams, 
il-KESE “jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet 
Ewropej kollha jikkunsidrawh b’mod 
sħiħ bħala gwida għall-azzjonijiet”. 
Sabiex titwitta t-triq lejn l-għanijiet 
għall-2050, il-KESE jemmen li hemm 
bżonn għanijiet intermedji iktar 
ambizzjużi, bħal żieda fi l-miri tal-emiss-
jonijiet għall-2020 għal tnaqqis ta’ 25%, 
u mira ta’ tnaqqis ta’ 40% sal-2030.

L-opinjoni tirrakkomanda wkoll li 
l-Kummissjoni “tressaq pakkett kom-
prensiv ġdid ta’ miżuri li jservu ta’ 
inċentiv għall-investiment ġdid u kbir 
li hemm bżonn sabiex jinkisbu dawn 
il-miri ġodda”. Barra minn hekk, il-
Kumitat jappella lis-soċjetà ċivili biex 
“tkun involuta b’mod sħiħ permezz ta’ 
djalogu strutturat u permanenti dwar 
il-pjani strateġiċi partikolari”.

D a n  h u w a  m e ħ t i e ġ  g ħ a x 
it-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju “ser 
teħtieġ bidla radikali fl -attitudnijiet taċ-
ċittadini lejn stil ta’ ħajja iktar sempliċi 
u b’inqas emissjonijiet tal-karbonju biex 
il-politiċi jrabbu l-kunfi denza li jeħtieġu 
biex jieħdu d-deċiżjonijiet neċessarji”, 
enfasizza s-Sur Adams. “Fi ft it kliem, 
is-sostenibbiltà ekonomika teħtieġ riv-
oluzzjoni fl-istennijiet u l-valuri tan-
nies.”

“L-istituzzjonijiet globali tagħna 
għadhom fi  stadju bikri, u ma jistgħux 
iġorru l-piż tal-futur,” temm jgħid. “It-
tama tiegħi hija li l-UE tibqa’ tfi ttex triq 
’il quddiem.” ●

‘Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza’ 
hija element ċentrali tal-istrateġija għal 
żvilupp sostenibbli, iżda li madankollu 
ma tistax tissostitwixxiha,” spjega Ribbe, 
li huwa d-Direttur tad-Dipartiment 
tal-Politika għall-Konservazzjoni tan-
Natura tal-Fond Ewropew għall-Wirt 
Naturali (EuroNatur). 

Biex jenfasizza l-importanza kruċjali 
li kollox isir kif għandu jsir, Ribbe innota 
li “l-eff etti negattivi ta’ din l-ekonomija 
mhux sostenibbli ser jolqtu bis-sħiħ 
lill-ġenerazzjonijiet futuri, li jkollhom 
iġorru l-piż tagħha”.

“L-isfi da tagħna hu li nittrattaw il-
kwistjoni kif fost il-bnedmin li jgħixu 
llum jista’ jiġi żviluppat sens kollettiv 
ta’ responsabbiltà lejn il-ġenerazzjonijiet 
futuri,” huwa qal. “Irridu nimxu lil 
hinn mill-enfasi tagħna fuq il-PDG, u 
għaldaqstant dibattitu pubbliku funda-
mentali dwar il-kunċett tat-tkabbir ilu 
li kellu jsir. 

“Hawn huwa assolutament kruċjali li 
s-soċjetà ċivili u l-intrapriża jkunu inte-
grati biżżejjed fi l-proċess sa mill-bidu 
nett,” temm jgħid Ribbe. ●
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L-intraprenditorija taż-żgħażagħ imwarrba

L-investimenti ekoloġiċi teoretikament 
għandhom jgħinu sabiex jinħolqu oppor-
tunitajiet ta’ negozju u impjiegi ġodda 
f’għadd kbir ta’ setturi. Iżda d-dinamiżmu 
ekonomiku u l-kapital tar-riskju Ewropew 
għadu totalment inadegwat, skont Dimi-
tris Tsigos, President tal-Konfederazzjoni 
Ewropea tal-Intraprendituri Żgħażagħ 
(European Confederation of Young 
Entrepreneurs).

“Il-problema ewlenija hija l-kapital 
u r-riċerka u l-iżvilupp biex jinħolqu 
prodotti u servizzi ġodda li jirrikjedu 
l-fi nanzjament ta’ riskju,” qal is-Sur Tsi-
gos, fi lwaqt li żied jgħid li s-suq uniku 
Ewropew għadu ’l bogħod milli jilħaq 
l-ekonomija reali. “Il-finanzjament ta’ 
riskju għal intrapriżi ġodda fl-Ewropa 
huwa terribbli meta mqabbel mal-Istati 
Uniti,” kompla jgħid. 

It-tendenzi Ewropej fuq medda qasira ta’ 
żmien fl -investiment, l-impjiegi u l-qgħad, 
kif ukoll il-PDG per capita u l-produttività 
tax-xogħol għadhom skoraġġanti. Kważi 
terz tal-popolazzjoni Ewropea minn 25 sa 
64 sena għad ma għandhom l-ebda kwali-
fi ka formali. 

Minħabba dawn il-kundizzjonijiet, 
qed ikun diffiċli li jinħolqu jew jinstabu 
opportunitajiet għall-intrapriżi. Minkejja 
din il-viżjoni skoraġġanti, is-Sur Tsigos 
jemmen li l-kriżi fi nanzjarja attwali tista’ 
fi l-fatt tgħin lill-Ewropa biex tagħti spinta 
’l quddiem lill-innovazzjoni fi s-suq reali fost 
l-SMEs intraprendenti.

Iżda l-intraprendituri żgħażagħ 
Ewropej qed jissaraw biex iġibu intrapriżi 
ġodda u ekoloġiċi fi s-swieq xejn sodi. Il-
banek għadhom mhux qed isellfu. U ma 

hemmx garanzija ta’ xerrejja għal prodotti 
li għadhom ma ġewx ipprovati – b’mod 
speċjali jekk għadek żagħżugħ, stqarr 
Codrin Paveliuc-Olariu, President tal-
Young Professionals in Local Development 
(YPLD) (Professjonisti Żgħażagħ fl -Iżvilupp 
Lokali). Il-YPLD għandha l-għan li tagħti 
s-setgħa lill-komunitajiet lokali sabiex dawn 
jikbru iktar malajr u aħjar.

“Il-professjonisti żgħażagħ huma 
meqjusa bħala ċittadini tat-tieni klassi tad-
dinja. Minkejja li jkollhom ħafna kwalifi ki, 
l-opinjoni taż-żgħażagħ professjonisti la tin-
talab u lanqas titqies minn dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet,” qal is-Sur Paveliuc-Olariu.

Skont hu, ir-riżultat huwa li l-professjo-
nisti żgħażagħ jiff ukaw aktar fuq intrapriżi 
li huma orjentati lejn is-servizzi. L-isfidi 
li jiff aċċjaw il-professjonisti żgħażagħ, kif 
ukoll l-ostakli għall-mobbiltà tax-xogħol 
’il fuq, huma wisq ta’ piż għalihom biex 
iniedu intrapriżi innovattivi, spjega s-Sur 
Paveliuc-Olariu.

Il-KESE jinsisti li l-ħolqien tal-kun-
dizzjonijiet favorevoli għall-iżvilupp tal-
intrapriżi fi t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
aktar ekoloġika huwa ċentrali għall-iżvilupp 
sostenibbli. Il-Kumitat irid li dawk li jfasslu 
l-politika fi l-livelli kollha tal-gvern iħeġġu 
din it-tranżizzjoni. 

Iżda dan jeħtieġ miżuri regolatorji, stru-
menti ta’ politika fi skali, u nfi q u investi-
ment pubbliku. Jeħtieġ ukoll l-involviment 
ta’ persuni intraprendenti bħalma huma 
Dimitris Tsigos u Codrin Paveliuc-Olariu.
 ●

Ekonomija iktar ekoloġika, 
impjiegi aħjar

kriva l-pjan direzzjonali bħala aġenda 
għal ambjent aħjar, stil ta’ ħajja iktar 
sostenibbli u tkabbir futur. Madankollu, 
anki l-KESE esprima t-tħassib tiegħu fi r-
rigward tal-Pjan Direzzjonali, li sejjaħlu 
‘vag wisq’. L-opinjoni tal-KESE dwar 
‘Ewropa b’użu effi  ċjenti ta’ riżorsi’ tqis 
li l-effi  ċjenza fl -użu tar-riżorsi għandha 
tkun politika separata għaliha u mhux 
parti mill-Istrateġija Ewropa 2020.

Madankollu, il-prospett li jinħoloq 
xogħol ġdid, negozji ġodda u iktar 
tkabbir mingħajr il-qerda tal-ambjent 
huwa prospett li jiġbed kemm lit-trejd-
junjins tal-Ewropa kif ukoll lil dawk li 
jfasslu l-politika. Iżda t-tibdil fi l-klima 
u l-miri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 

Punti ta’ rifl essjoni 
dwar is-sostenibbiltà 

B’popolazzjoni globali li kulma jmur 
dejjem tiżdied u provvisti tal-ikel iktar 
limitati, il-konsumaturi u n-negozji 
Ewropej jistgħu jwettqu rwol kruċjali 
biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-katina 
tal-provvista tal-ikel, stqarr John Dalli, 
il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa 
u l-Politika tal-Konsumatur. 

Il-kriżijiet globali tal-ikel tas-snin 
reċenti u l-fatt inaċċettabbli li aktar 
minn biljun persuna fid-dinja jin-
sabu bil-ġuħ wasslu biex jiġi żgurat 
li s-sigurtà tal-provvista tal-ikel tkun 
prijorità ewlenija fuq l-aġenda tal-
konferenza Rio+20.

“Il-kriżi ekonomika, iż-żieda fil-
globalizzazzjoni, it-tibdil fil-klima, 
iż-żieda fil-prezzijiet tal-bżonnijiet 
bażiċi u l-iskarsezza tal-prodotti bażiċi 
kif ukoll bidliet soċjodemografi ċi qed 
ikollhom impatt konsiderevoli fuq 
il-katina tal-provvista tal-ikel f’kull 
livell,” spjega s-Sur Dalli. 

Iżda l-fatt li issa hemm 7 biljun 
ruħ li għandhom bżonn jieklu u li 
l-ammonti eċċessivi tal-prodotti 
agrikoli ilhom jonqsu snin twal, ma 
jfi ssirx li l-Ewropej għandhom jieklu 
anqas biex l-oħrajn jieklu aktar. 
Wieħed mill-aktar kontributi impor-
tanti li jistgħu jagħmlu l-Ewropej huwa 
li jaħlu anqas.

“[Il-ħela tal-ikel u l-imballaġġ tal-
ikel] huma żewġ aspetti importanti 
ħafna fil-kuntest usa’ tal-effiċjenza 
fl -użu tar-riżorsi, il-kriżi fi nanzjarja, 
is-sigurtà globali tal-provvista tal-ikel 
u l-ġlieda kontra l-ġuħ,” qal is-Sur 
Dalli.

Skont studju reċenti tal-UE, mid-
89 miljun tunnellata stmata ta’ skart 
tal-ikel fl -Ewropa kull sena, aktar minn 
60% jistgħu jiġu evitati jekk il-konsu-
maturi jippjanaw ix-xiri tagħhom 

aħjar, il-bejjiegħa jiġġestixxu l-istok-
kijiet tagħhom b’mod aktar effet-
tiv u l-fdalijiet tal-ikel fir-ristoranti 
jintużaw. Is-Sur Dalli stqarr li t-tnaqqis 
ta’ dan il-livell inaċċettabbli ta’ skart 
tal-ikel jirrikjedi li jissaħħu l-kampanji 
frammentati attwali; jirrikjedi għodod 
ta’ informazzjoni, titjib loġistiku u pro-
grammi ta’ distribuzzjoni mill-ġdid 
tal-ikel, bħall-banek tal-ikel. 

“It-tnaqqis tal-iskart tal-ikel huwa 
sfi da li tirrikjedi impenn sħiħ u koo-
perazzjoni mill-atturi kollha invo-
luti fi l-katina tal-provvista tal-ikel u 
l-awtoritajiet pubbliċi biex inaqqsu 
l-impatti ambjentali, ekonomiċi u 
etiċi,” enfasizza l-Kummissarju.

B’mod aktar ġenerali, il-KESE huwa 
impenjat li jippromwovi l-idea ta’ 
sigurtà globali tal-provvista tal-ikel, kif 
ġie enfasizzat f’bosta inizjattivi tiegħu, 
inkluża l-konferenza reċenti ‘Ikel għal 
kulħadd – lejn ft ehim dinji’. 

Fil-konklużjonijiet tiegħu, il-Presi-
dent tal-KESE, Staff an Nilsson, enfa-
sizza s-snin ta’ nuqqas ta’ attenzjoni 
u nuqqas ta’ investiment fis-settur 
agrikolu tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
bħala waħda mill-aktar raġunijiet 
importanti tal-piż fuq il-provvista 
globali tal-ikel. Biex tinstab soluzzjoni 
għal dan, hemm bżonn investiment 
akbar fl-agrikoltura u r-riċerka 
agrikola u l-innovazzjoni, kif ukoll 
politiki eff ettivi tas-suq u dawk amb-
jentali, żied jgħid.

“[Irridu] nirrikonoxxu li s-sigurtà 
tal-provvista tal-ikel hija kwistjoni 
globali u li tirrikjedi l-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati kollha, u 
b’mod partikolari, kontribut kbir 
mill-bdiewa, il-konsumaturi, is-settur 
privat, il-ħaddiema u l-NGOs,” saħaq 
is-Sur Nilsson. ●

It-tranżizzjoni lejn ekonomija iktar 
ekoloġika għandha l-għan li toħloq 
xogħol deċenti u impjiegi ta’ kwalità 
għolja. Madankollu, f’riċessjoni globali 
xejn ma jista’ jiġi ggarantit. 

Fl-Ewropa, it-trejdjunjins laqgħu 
d-dikjarazzjonijiet ta’ Cancun tal-2010 
sabiex jiżguraw ‘tranżizzjoni ġusta’ lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju. Madankollu, il-Konfe-
derazzjoni Ewropea tat-Trade Unions 
(KETU) ikkritikat il-Pjan Direzzjonali 
tal-Enerġija 2050 tal-Kummissjoni 
Ewropea talli ma rreferiex għal kif 
ser jinżammu l-postijiet tax-xogħol u 
l-impjiegi u kif dawn ser ikomplu jiġu 
żviluppati matul it-tranżizzjoni. 

“Politika tal-enerġija koerenti tal-
UE hija kundizzjoni essenzjali għat-
tranżizzjoni lejn soċjetà b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u soċjetà 
sostenibbli kemm f’termini soċjali kif 
ukoll ambjentali, permezz ta’ regola-
turi kkontrollati b’mod demokratiku 
u li jiggarantixxu prezzijiet li jintlaħqu 
minn kulħadd, is-sigurtà tal-provvista 
u permezz tad-djalogu soċjali,” qalet 
Emanuela Bonacina, uffi  ċjal tal-istampa 
tal-KETU, lill-KESE Info.

Il-Pjan Direzzjonali tal-Enerġija 2050 
jagħmel parti minn ‘inizjattiva ewlenija 
ta’ użu effi  ċjenti tar-riżorsi’ tal-Istrateġija 
Ewropa 2020. Il-Kummissarju Ewropew 
għall-Ambjent, Janez Potočnik, iddes-

karbonju ma jistgħux jingħataw il-ġenb 
jew jiġu injorati, qalet il-KETU fi lwaqt 
li wissiet li l-kriżi ekonomika qed teqred 
ir-rieda politika u thedded il-politiki 
ekoloġiċi. Hija stqarret li hemm bżonn 
li jsiru investimenti li jiggarantixxu 
t-tranżizzjoni. 

Huwa minnu li l-investimenti 
ekoloġiċi jiġġeneraw iktar impjiegi fi l-
perjodu qasir u medju skont rapport 
li ħarġet kmieni din is-sena l-Organi-
zzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 
(ILO). Skont ir-rapport tal-ILO, l-evi-
denza tappoġġja l-fehma li investimenti 

bħal dawn jiġġeneraw opportunitajiet 
fuq perjodu qasir. Dawn l-opportunita-
jiet, ikompli jgħid ir-rapport, biż-żmien 
iżidu l-livelli ta’ impjiegi fuq perjodu 
twil. 

“L-ekonomija iktar ekoloġika ser 
tkun ibbażata fuq il-kapaċità għar-
riċerka u l-innovazzjoni fi t-teknoloġiji 
ekoloġiċi li għandhom, permezz ta’ 
politiki pubbliċi, regolazzjoni u djalogu 
soċjali, jiġġeneraw impjiegi ta’ kwalità 
u progress soċjali,” ikkonkludiet Judith 
Kirton-Darling, Segretarju Konfederali 
tal-KETU. ●
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Is-Summit tas-Sħubija Ewro-Mediterranja 
(Euromed) 2011 f’Istanbul: Opportunità 
għal analiżi u biex inħarsu lejn il-futur 
b’mod realistiku u pożittiv

L-10 round table tas-soċjetà 
ċivili UE-Ċina: “Iż-żmien li nimxu 
pass ieħor ’il quddiem fi s-sħubija 
ta’ bejnietna”

Għall-10 darba, ir-round table laqqgħet 
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili miċ-
Ċina u l-Unjoni Ewropea għal skambju 
ta’ ideat u l-aħjar prattiki dwar kwis-
tjonijiet ta’ interess komuni. Il-laqgħa, 
li kienet ospitata mill-Kumitat Ekono-
miku u Soċjali Ewropew f’Munich fl -1 
u t-2 ta’ Diċembru 2011, ittrattat żewġ 
suġġetti ewlenin: l-iżvilupp urban sos-
tenibbli u t-tixjiħ tal-popolazzjoni, kif 
ukoll is-sigurtà soċjali.

Rigward il-ħarsien soċjali, Staf-
fan Nilsson, il-President tal-KESE u 
l-President tad-delegazzjoni tal-UE, 
esprima s-sodisfazzjon tiegħu li “għall-
ewwel darba, fi l-marġini tas-Summit 
tal-G20, il-B20 (organizzazzjonijiet 
tal-kummerċ mill-pajjiżi tal-G20) u 
l-L20 (organizzazzjonijiet tat-trejdjun-
jins tal-pajjiżi tal-G20) ħarġu stqarrija 
konġunta dwar l-impjiegi, il-ħarsien 
soċjali, il-prinċipji u d-drittijiet fun-
damentali fuq il-post tax-xogħol u 
l-koerenza multilaterali”. 

Dwar il-kwistjonijiet demografi ċi, 
Barbara Stamm, President tal-Parla-
ment tal-Bavarja, ħeġġet lill-udjenza 
tqis ir-rata baxxa tat-twelid u ż-żjieda 
fl-istennija tal-għomor mhux bħala 
piż iżda bħala opportunità biex tikber 
is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. 
Skont Ursula Männle, President tal-
Kumitat għall-Aff arijiet Ewropej fi l-
Parlament tal-Bavarja, dawn iż-żewġ 
kwistjonijiet iridu jiġu ttrattati fil-
livell nazzjonali, b’konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Dwar is-suġġett tal-bliet soste-
nibbli, il-President tal-KESE fakkar 
lill-udjenza li s-Summit li jmiss bejn 
l-UE u ċ-Ċina ser iniedi sħubija għall-
urbanizzazzjoni sostenibbli. Staffan 
Nilsson insista li x-xogħol tas-soċjetà 
ċivili ser ikun li ssemma leħinha dwar 
il-kwistjonijiet li tqajmu f’din ir-round 
table. (mvd) ●

Sena li kienet kruċjali għar-reġjun 
tal-Euromed laħqet il-qofol tagħha 
b’avveniment ewlieni mis-16 sat-18 ta’ 
Novembru għall-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili fi r-reġjun. Is-summit 
annwali tal-2011 tal-KES u Istituzzjo-
nijiet Simili tal-Euromed kien l-ewwel 
laqgħa importanti tas-setturi kollha tas-
soċjetà ċivili fi r-reġjun minn meta bdiet 
ir-rewwixta Għarbija. Id-delegazzjoni 
tal-KESE, immexxija mill-President 
Staff an Nilsson, marret Istanbul biex 
tospita s-summit b’mod konġunt 
mal-imsieħba tal-KESE, l-Għaqda tal-
Kmamar u s-Swieq tal-Materja Prima 
tat-Turkija u d-delegazzjoni Torka tal-
Kumitat Konsultattiv Konġunt UE-
Turkija. It-taħdidiet profondi li saru 
matul is-summit ser jgħinu jfasslu, 

jwettqu rwol kruċjali fl -iżvilupp eko-
nomiku u politiku tal-pajjiżi tagħhom.

Kif kien mistenni f’sena li ġiet des-
kritta mill-biċċa l-kbira tal-kummen-
taturi bħala waħda storika għar-reġjun 
tal-Euromed, is-sens ta’ antiċipazzjoni 
kien jinħass sew hekk kif is-summit 
beda b’żewġ temi kruċjali: ‘Ir-reazzjoni 
ta’ politika għall-ambjent il-ġdid fi r-
reġjun’, fejn id-diskussjoni iff okat fuq 
il-punti ġenerali ta’ politika futura fi l-
qalba tar-reġjun, u ‘Ir-rwol attwali u 
futur tas-soċjetà ċivili f’Unjoni għall-
Mediterran ġdida’, tema li tinsab fi l-
qalba tal-ħidma tal-KESE u saret tassew 
kruċjali f’għajnejn dawk li jfasslu l-poli-
tika fi r-reġjun.

Tul dawn id-diskussjonijiet taw 
kontribut kelliema ta’ livell għoli bħall-
Kummissarju Štefan Füle u l-Ministru 
Tork għall-Iżvilupp, Cevdet Yilmaz. 
Flimkien mal-parteċipanti, taw idea ta’ 
x’ser ikunu l-prijoritajiet għar-reġjun 
fi s-snin li ġejjin: il-konsolidazzjoni tad-
demokrazija u tad-drittijiet fundamen-
tali u soċjali tal-bniedem, l-integrazzjoni 
ekonomika reġjonali, u l-iżvilupp 
soċjali, fost oħrajn. Għaldaqstant, huwa 
ċar li hemm ħafna sfi di, iżda anke sens 
ġenerali ta’ ottimiżmu li s-soċjetà ċivili 
tista’ tagħmel diff erenza kbira fi s-sena 
li ġejja. (gh) ●

Id-drittijiet tal-vittmi fl -UE

Huma protetti biżżejjed il-vittmi ta’ każi ta’ kriminalità barra 
minn pajjiżhom? Il-KESE jixtieq jassigura li l-vittmi tal-kri-
minalità jingħataw drittijiet minimi mhux diskriminatorji 
madwar l-UE, irrispettivament min-nazzjonalità jew il-pajjiż 
ta’ residenza tagħhom. L-opinjoni tal-KESE dwar “Id-drittijiet 
tal-vittmi fl -UE”, imfassla mis-Sinjura Walker Shaw (Grupp 
tal-Ħaddiema, ir-Renju Unit), issegwi l-proposti tal-Kummiss-
joni Ewropea li għandhom l-għan li jsaħħu l-miżuri nazzjonali 
li diġà jeżistu. Permezz ta’ dan il-pakkett leġislattiv, l-UE ser 
tikkontribwixxi biex tpoġġi l-ħtiġijiet tal-vittmi tal-kriminalità 
fi ċ-ċentru tas-sistemi tal-ġustizzja, fl imkien mal-qbid u l-ikkas-
tigar ta’ min jikser il-liġi.

Il-KESE japprova wkoll it-tisħiħ tar-rwol tal-vittma u d-drit-
tijiet u r-rikonoxximent tal-familja jew ir-rappreżentant tal-
vittma. Il-KESE jemmen li l-Kummissjoni, iktar milli tidentifi ka 
ċerti “vittmi vulnerabbli”, u b’hekk, potenzjalment, toħloq 
ġerarkija ta’ vittmi, għandha tipproponi li l-vittmi kollha tal-kri-
minalità jkollhom aċċess għal miżuri speċjali ta’ appoġġ. (ail)
 ●

It-takografi  juru l-valur tagħhom iżda jistgħu 
jitjiebu iżjed

Għalkemm it-takografi  li jkejlu l-perjodi ta’ żmien ta’ sewqan 
diġà qdew rwol importanti ħafna biex jitjiebu s-sikurezza 
fit-toroq u l-kundizzjonijiet tax-xogħol u biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet indaqs għall-kumpaniji tat-trasport madwar 
l-Ewropa, għad hemm fejn jista’ jsir titjib, qal il-KESE. F’opin-
joni mfassla minn Jan Simons (Grupp ta’ Min Iħaddem, il-Pajjiżi 
l-Baxxi), il-Kumitat qal li għandu jsir użu ikbar mill-komuni-
kazzjoni remota mit-takografu għall-fi nijiet ta’ spezzjoni, biex 
b’hekk titnaqqas l-inkonvenjenza tal-kontrolli fi l-ġenb tat-triq.

Il-KESE appella wkoll biex issir iktar riċerka fi l-komuni-
kazzjonijiet bis-satellita Ewropej, li jistgħu jwittu t-triq għal 
rikordjar irħas, iktar faċli u iżjed affi  dabbli.

Barra minn hekk, il-Kumitat issuġġerixxa li jiġu installati 
sensuri tal-piż li jkunu jistgħu jindikaw meta jkun hemm piż 
żejjed. Ippropona wkoll li t-tagħmir tar-rikordjar jkun jista’ jir-
rekordja l-post fejn kull vjaġġ jibda u jispiċċa. Dan jista’ jgħin 
lill-Istati Membri jimmonitorjaw il-kabutaġġ sakemm dan ikun 
liberalizzat għalkollox. (mb) ●

Il-politika tal-kummerċ riveduta: għodda utli 
biex titwettaq l-Istrateġija UE 2020

Bħala reazzjoni għall-konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewro-
pea, l-opinjoni REX/331 (relatur: Evelyne Pichenot, FR, GR 
III) tinnota li l-proposta dwar politika tal-kummerċ riveduta 
toff ri ħarsa utli lejn il-prijoritajiet kummerċjali f’konformità 
mal-Istrateġija Ewropa 2020. B’mod partikolari, għandha l-għan 
li tiżgura li l-kummerċ, bħala komponent estern tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, jikkontribwixxi għat-tkabbir kontinwu u s-sos-
tenibilità tal-ekonomija tas-suq soċjali.

Madankollu, l-opinjoni ssejjaħ ukoll biex tingħata iżjed atten-
zjoni lill-kooperazzjoni fl -iżvilupp, is-solidarjetà globali u dis-

kussjonijiet dwar l-Għanijiet tal-Iżvilupp tal-Millennju, fi lwaqt 
li jitqies ir-rwol ewlieni tal-UE f’ekonomija ekoloġika dinjija.

Billi jieħu bħala eżempju l-ft ehim ta’ kummerċ ħieles reċenti 
mal-Korea t’Isfel, il-KESE jenfasizza r-rwol li qed jikber tas-
soċjetà ċivili fl -implimentazzjoni u s-segwitu ta’ dawn il-ft ehi-
miet kummerċjali, b’mod partikolari fi r-rigward ta’ kwistjonijiet 
tal-iżvilupp sostenibbli. Fuq l-istess linji, l-opinjoni tissuġġerixxi 
li l-Kumitat jista’ jkun faċilitatur tal-kooperazzjoni mas-soċjetà 
ċivili f’kull pajjiż sħab, sabiex tiżdied il-kunfi denza u l-fi duċja 
fuq kull naħa. (mvd) ●

Valutazzjoni tal-ewwel semestru Ewropew: 
jinħtieġ impenn ikbar mill-gvernijiet nazzjonali

L-opinjoni EUR/002 (relatur: Michael Smyth, UK, Gr. III) tivva-
luta l-ewwel semestru Ewropew, metodu ta’ governanza ġdid li 
għandu l-għan li jtejjeb il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika 
bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha. Il-punt ta’ tħassib ewlieni 
huwa li l-impenji mressqin mill-Istati Membri fi l-programmi 
nazzjonali ta’ riforma tagħhom mhumiex biżżejjed biex jin-
kisbu l-għanijiet tal-Istrateġija EU 2020, hekk kif juri l-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir tal-2012. Joost van Iersel, il-president 
tal-kumitat tat-tmexxija tal-Ewropa 2020, ippreżenta l-opin-
joni fi l-qosor waqt is-sessjoni plenarja u wera kif is-suċċess 
tal-Istrateġija jiddependi l-aktar mill-Istati Membri, li jridu 
u għandhom jimplimentaw id-dikjarazzjonijiet u l-intenzjo-
nijiet tagħhom lura f’pajjiżhom. Peress li ħafna mir-riformi 
jridu jiġu implimentati fi l-livell nazzjonali, huwa essenzjali li 
s-soċjetà ċivili organizzata ssegwi dak li qed jagħmlu l-gver-
nijiet nazzjonali. L-opinjoni tal-KESE, li ġiet adottata b’mod 
unanimu, tenfasizza wkoll ir-rwol importanti tal-edukazzjoni, 
li hija meqjusa bħala l-uniku mod biex jinkisbu l-innovazzjoni, 
il-progress teknoloġiku u l-intraprenditorija. (mvd) ●

IL-PLENARJA FI FTIT KLIEM

fost l-oħrajn, il-politika tal-UE lejn 
is-soċjetà ċivili fi r-reġjun tal-Euromed 
matul l-2012. 

Bħas-snin li għaddew, is-sum-
mit ġabar flimkien rappreżentanti 
mill-kunsilli ekonomiċi u soċjali, 
l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 
u t-trejdjunjins, u l-gruppi ta’ inte-
ress ekonomiku u soċjali fi r-reġjun, 
għalkemm kien hemm ħafna uċuħ 
ġodda. F’dan is-summit, għall-
ewwel darba, ħadu sehem għadd ta’ 
rappreżentanti mill-NGOs. L-għan 
tal-involviment tagħhom kien li jte-
jbu r-rabtiet bejn is-settur il-ġdid 
enerġetiku tal-NGOs li qed jiżviluppa 
fir-reġjun, u l-organizzazzjonijiet 
soċjali u tax-xogħol li ser ikomplu 

Mix-xellug għal-lemin: Dimitris Dimitriadis, President tal-Kumitat ta’ Segwitu tal-Euromed 
tal-KESE, Staff an Nilsson, President tal-KESE, Cevdet Yilmaz, Ministru għall-Iżvilupp tat-Turkija, 
Rifat Hisarciklioğlu, President tal-Unjoni tal-Kmamar tal-Kummerċ u tal-Boroż tat-Turkija (TOBB)

L-476 sessjoni plenarja tal-KESE

L-10 round table tas-soċjetà ċivili bejn l-UE u ċ-Ċina, 1 u 2 ta’ Diċembru 2011
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Il-ħarġa li jmiss: Frar 2012

Is-sitt laqgħa tal-Forum Ewropew 
dwar l-Integrazzjoni 

Fid-9 u l-10 ta’ Novembru, fi l-bini tal-
Kumitat, aktar minn 90 rappreżentant 
minn organizzazzjonijiet Ewropej u 
nazzjonali li jaħdmu fi l-qasam tal-inte-
grazzjoni tal-migranti ltaqgħu għas-sitt 
darba għall-Forum Ewropew dwar 
l-Integrazzjoni li jsir darbtejn fi s-sena, 
organizzat b’mod konġunt mill-Kum-
missjoni u l-KESE. Fil-Forum ħadu 
sehem ukoll rappreżentanti mill-minis-
teri nazzjonali rilevanti u 21 membru 
tal-KESE mill-grupp ta’ studju perma-
nenti dwar l-immigrazzjoni u l-inte-
grazzjoni (IMI).

Il-karatteristika partikolari tal-
Forum hija li l-Kummissarju u l-VIPs 
l-oħra ma jitilqux wara li jagħmlu 
d-diskorsi tagħhom, iżda jieħdu 

sehem fi  djalogu mal-parteċipanti (ta’ 
sikwit migranti nnifi shom) u jisimgħu 
x’jaħsbu u x’inhu t-tħassib tagħhom. 
Il-parteċipanti japprezzaw il-valur tal-
Forum bħala spazju fejn isiru l-kuntatti 
u fejn isir skambju ta’ ideat fil-livell 
Ewropew: post fejn Afgan mis-Slovak-
kja, Filippin mill-Greċja u Senegaliż 
mill-Irlanda jistgħu jiltaqgħu u jiddis-
kutu t-tħassib komuni tagħhom.

Is-suġġett oriġinali tal-laqgħa 
− Ir-rwol tal-pajjiżi ta’ oriġini fil-
proċess ta’ integrazzjoni − kien jitlob li 
l-parteċipanti jħarsu lejn l-integrazzjoni 
minn “barra”. Fir-round tables huma 
analizzaw l-opportunitajiet u l-isfi di għal 
miżuri ta’ integrazzjoni qabel ma per-
suna titlaq mill-pajjiż tal-oriġini, inklużi 

korsijiet u informazzjoni preparatorji 
għal migranti prospettivi; huma għarblu 
kif id-dijaspori jistgħu jservu ta’ ponti-
jiet għall-ekonomiji li qed jiżviluppaw 
u ddiskutew il-benefi ċċji u l-problemi 
tal-migrazzjoni ċirkolari. Dawn il-
kwistjonijiet huma parti mill-Aġenda 
Ewropea dwar l-Integrazzjoni l-ġdida 
(adottata f’Lulju 2011) li twitti t-triq 
għall-iżviluppi li jmiss f’dan il-qasam 
ta’ politika. L-opinjoni tal-KESE dwar 
din l-aġenda, imfassla mill-grupp IMI, 
ser tiġi adottata fi l-bidu tar-Rebbiegħa.

Il-Forum ser jerġa’ jiltaqa’ f’Mejju 
2012 biex jagħti ħarsa lejn l-aspetti 
ekonomiċi tal-integrazzjoni tal-
migranti. (bw) ●

FIL-QOSOR

Laure Batut tirċievi l-midalja tal-Légion d’honneur Franċiża

Fl-14 ta’ Novembru, Laure Batut (Franza), li ilha membru tal-KESE sa minn Frar 
2004, kisbet it-titlu ta’ Kavallier tal-Leġjun tal-Unur Franċiż. Din il-midalja, li tip-
premja l-ogħla mertu miksub għas-servizz tan-nazzjon Franċiż, ingħatatilha f’Pariġi 
mis-Sur Michel Charasse, li qabel kien ministru u senatur, u li bħalissa huwa membru 
tal-Kunsill Kostituzzjonali Franċiż. Is-Sinjura Batut tirrappreżenta l-konfederazz-
joni trejdunjonistika Franċiża Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière 
(CGT-FO) fi  ħdan il-KESE u hija kemm kwestur kif ukoll membru tal-Grupp II 
(SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse dwar l-Innovazzjoni Ekonomika

L-avveniment annwali ‘Jiem l-Ekonomija’ (Journées de l’Economie) li seħħ f’Lyon 
bejn id-9 u l-11 ta’ Novembru 2011 attendewh iktar minn 2000 rappreżentant tal-
komunitajiet politiċi, ekonomiċi u kummerċjali, inklużi Laurence Parisot, il-Pres-
ident tal-MESED u François Baroin, il-Ministru Franċiż tal-Ekonomija, il-Finanzi 
u l-Industrija. Henri Malosse, il-President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE 
tkellem dwar it-tema tar-relazzjonijiet bejn il-kumpaniji kbar u żgħar. Huwa enfa-
sizza li “jeħtieġ li nimxu minn relazzjonijiet sottokuntrattwali u ta’ dipendenza għal 
relazzjonijiet ta’ fi duċja u sħubija b’mod partikolari fi l-kuntest tal-‘clusters’ li jistgħu 
jippromwovu l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp. Jeħtieġ li nibnu mudell Ewropew 
tal-‘ekosistemi’ li jippermettulna li nkunu iktar kompetittivi u sabiex nippreservaw 
il-biċċa l-kbira tal-impjiegi fl -Ewropa.” (mm) ●

Dalwaqt fi l-KESE 
Il-KESE u t-think tank Notre Europe jgħaqqdu lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet 
u lis-soċjetà ċivili biex jippromwovu politika komuni tal-enerġija

L-opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar “L-involviment tas-soċjetà ċivili fi t-twaqqif ta’ Komunità Ewropea tal-Enerġija tal-ġejjieni”, 
imfassla minn Pierre-Jean Coulon (FR – Grupp II), li l-KESE ser janalizza matul is-sessjoni plenarja ta’ Jannar 2012, tipproponi 
viżjoni konkreta ta’ politika Ewropea tal-enerġija aktar integrata u li turi solidarjetà.

L-ewwel parti ta’ din id-dinamika l-ġdida: il-konferenza bit-titolu “L-Unjoni Ewropea fi  triqitha lejn Komunità Ewropea tal-
enerġija”, li ser jorganizzaw il-KESE u t-think tank Notre Europe bl-appoġġ ta’ Jacques Delors, fi l-31 ta’ Jannar 2012. Il-konfe-
renza ser tindirizza l-isfi di l-kbar tal-politika tal-enerġija tal-UE: it-tlestija tas-suq intern; l-iżgurar tal-provvisti tal-enerġija u 
t-tranżizzjoni lejn sistemi tal-enerġija li ma jagħmlux użu mill-karbonju sal-2050.

Fil-preżenza ta’ Jacques Delors, li nieda l-proġett ta’ Komunità Ewropea tal-enerġija, uffi  ċjali politiċi ta’ livell għoli u 
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili ser jiddiskutu l-passi operattivi bil-għan li jkun hemm integrazzjoni enerġetika ġenwina fi l-
livell tal-UE. L-isfi da hija biex jiġu kkoordinati aħjar l-azzjonijiet tal-Istati Membri, l-Unjoni Ewropea u tal-operaturi u biex 
jitqiesu l-istennijiet kbar taċ-ċittadini Ewropej fi r-rigward tal-enerġija, b’mod partikolari protezzjoni msaħħa kontra nuqqasijiet 
fi l-provvista, prezzijiet ikkontrollati u aff ordabbli u aktar solidarjetà. (ac) ●

Il-Kummissarju Cecilia Malmström, il-moderatur Prof. Fargues, ir-relaturi tar-round table A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Laure Batut, membru tal-KESE

Henri Malosse, EESC member
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