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EDITORJAL Ewropa aktar magħquda fi l-qasam 
tal-enerġija wkollGħeżież qarrejja,

Fi tmiem l-2011, il-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern 

tagħna — bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit — taw 

xhieda tas-solidarjetà u l-fi duċja fl -euro hekk kif 

laħqu ft ehim fi l-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru biex 

jinnegozjaw bidla fi t-Trattat bil-għan li tissaħħaħ 

il-governanza ekonomika tal-UE. Għalkemm 

l-Ewropa għadha ma solvietx il-problemi kollha 

tagħha, l-unjoni ekonomika u monetarja tagħna, 

fl -aħħar tidher li tinsab f’qagħda aktar stabbli u soda. Dan il-pass ’il quddiem sar 

wara li l-mexxejja politiċi tagħna — b’sens ta’ responsabbiltà wkoll — fehmu li 

l-uniku mezz kif nistgħu noħorġu mill-kriżi huwa billi naġixxu fl imkien. 

Il-mexxejja politiċi tal-Ewropa sabu l-istimolu meħtieġ biex nersqu lejn pers-

pettiva ta’ “aktar Ewropa” fl -aff arijiet ekonomiċi u baġitarji. Madankollu, il-fi rxa 

ta’ politiki li jistgħu jibbenefi kaw minn din il-koordinazzjoni hija ħafna usa’. 

B’rabta ma’ dan nirreferi għall-kummenti ta’ Jean-Claude Trichet f’Les Echos 

tat-28 ta’ Diċembru, fejn qal: “Illum hemm raġunijiet daqs kemm kien hemm 

fl -1945 biex niġġieldu għal ‘unjoni dejjem aktar integrata’ fl -Ewropa, u dawn 

ir-raġunijiet ma jikkonċernaw xejn aktar ħlief il-ġejjieni”. Kollox jindika dan: il-

mappa ġeopolitika ġdida tad-dinja, il-pajsaġġ ekonomiku globali tagħna, il-kwis-

tjonijiet ta’ tassazzjoni, il-ħarsien tal-pjaneta, u l-bżonn ta’ tkabbir, innovazzjoni 

u kompetittività li fl -istess ħin għandhom iżommu d-drittijiet soċjali u jiżguraw 

ħajja deċenti għal kulħadd. 

Huwa biss bl-appoġġ taċ-ċittadini tagħha li din l-Ewropa “ġdida” tista’ tissawwar 

u tibbenefi ka mill-leġittimità meħtieġa biex tkompli għaddejja fi l-perjodu fi t-tul. 

Għal din ir-raġuni l-KESE qed jagħmel l-almu tiegħu biex iħeġġeġ dibattitu pub-

bliku ikbar minn qatt qabel madwar l-Ewropa. Il-konferenza dwar il-Komunità 

Ewropea tal-enerġija tal-31 ta’ Jannar, enfasizzat l-għan doppju tagħna li nħeġġu lill-

Unjoni Ewropea tidentifi ka risposta konġunta għall-isfi di attwali, bħall-isfi da tal-

provvista tal-enerġija, u tinvolvi lis-soċjetà ċivili fi d-dibattitu bil-għan li l-proċess 

ta’ integrazzjoni jingħata spinta ġdida u sens ta’ leġittimità demokratika.

L-Ewropa tista’ u għandha tibqa’ magħquda jekk trid tinfl uwenza n-negozjati 

internazzjonali dwar il-klima. Il-konferenza “Aħseb b’mod sostenibbli, kun respon-

sabbli” tas-7 u t-8 ta’ Frar ipprovdiet forum importanti għall-iskambju tal-ideat, 

u l-konklużjonijiet tagħha se jiġu kkunsidrati mill-Kunsill Ewropew ta’ Marzu li 

se jkun inkarigat biex jistabbilixxi l-pożizzjoni tal-UE għall-Konferenza Rio+20 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli.

F’dawn l-oqsma, bħal f’ħafna oqsma oħra, l-UE tista’ biss tiggwadanja billi 

taġixxi b’mod unit. Kif inħobb ngħid lin-nies: ejjew nift akru li l-Ewropa mhijiex 

il-problema iżda s-soluzzjoni.
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“L-enerġija hija qasam fejn l-Ewropa 
naqset milli tissodisfa l-istennijiet taċ-
ċittadini tagħha s’issa”, qalet Anna 
Maria Darmanin, il-Viċi President 
tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, waqt il-ft uħ tal-konferenza 
dwar “L-Unjoni Ewropea fi triqitha 
lejn Komunità Ewropea tal-Enerġija” 
nhar il-31 ta’ Jannar. Skont sondaġġ 
li sar dan l-aħħar, il-biċċa l-kbira tal-
Ewropej qalu li jħossuhom protetti 
aħjar kieku jkun hemm aktar koordi-
nazzjoni fi l-qasam tal-enerġija fl -UE 
(60 %) u solidarjetà bejn l-Istati fi l-każ 
ta’ qtugħ tal-provvista (79 %). 

Madankollu, minkejja dawn l-isten-
nijiet ċari, l-Ewropa mxiet ’il quddiem 
bil-mod wisq fi  triqitha lejn it-twettiq 
tas-suq intern għall-elettriku u l-gass. 
“Il-politiki nazzjonali dwar l-enerġija 
wrew il-limiti tagħhom u sadattant 
m’hemm l-ebda politika Ewropea 
komuni biex tegħleb dawn il-limi-
tazzjonijiet”, qal Jacques Delors fi 
stqarrija bil-miktub mibgħuta lill-
konferenza. L-eks-President tal-Kum-
missjoni Ewropea kien l-ewwel wieħed 
li ressaq l-idea li tinħoloq Komunità 
Ewropea tal-Enerġija sabiex jitħaff ef 
il-pass lejn suq tal-enerġija li jkun 
tassew Ewropew. “Għandna bżonn 
negħlbu l-frammentazzjoni tas-swieq 
u nikkompletaw is-suq intern sal-
2014. Dan iġib miegħu żieda ta’ 0.8 % 
fi l-PDG tal-UE sal-2020”, qal Günther 
Oettinger, il-Kummissarju Ewropew 
għall-Enerġija.

Meta wieħed iqis li s-sitwazzjoni 
preżenti hi waħda dgħajfa, għad hemm 
ħafna u ħafna x’isir. Bħalma indika 
Pierre-Jean Coulon, relatur ta’ opin-
joni reċenti tal-KESE dwar il-Komu-

nità Ewropea tal-Enerġija, bħalissa 
hemm 10 % biss ta’ trasferimenti tal-
enerġija bejn il-pajjiżi, il-konsumaturi 
ma jistgħux jagħżlu operaturi stabbiliti 
barra mill-pajjiż, il-faqar enerġetiku 
qed jikber, fi l-biċċa l-kbira l-ippjanar 
tan-netwerks għadu qasam nazzjonali, 
u l-UE ma tinnegozjax mal-pajjiżi 
li jipprovdu l-enerġija bħala blokk 
wieħed. 

L-opinjoni tal-KESE tħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ Komunità Ewropea 
tal-Enerġija. Wieħed mill-elementi 
ċentrali tagħha huwa li jiġu stabbi-
liti blokok reġjonali tal-enerġija li 
fihom il-pajjiżi u l-operaturi jkunu 
jistgħu jikkoordinaw id-deċiżjonijiet 
ewlenin tagħhom dwar it-taħlit 
enerġetiku u l-iżvilupp tan-netwerks. 
“Dan jiġġenera ekonomiji ta’ skala u 
żvilupp industrijali konsiderevoli għal 
sorsi ġodda ta’ enerġija”, sostna s-Sur 
Coulon. “Permezz ta’ hekk, is-swieq li 
s’issa għadhom separati jkunu jistgħu 
wkoll jiġu integrati bil-mod il-mod u 
l-prezzijiet ikunu jistgħu jiġu allinjati”.

Min-naħa tiegħu, Martin Schulz, il-
President tal-PE, enfasizza li l-proġett 
jista’ jwitti t-triq lejn soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, billi 
jgħin fi l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda u 
aktar tkabbir.

Ħafna minn dawk li ħadu sehem 
fil-konferenza argumentaw favur 
approċċ konġunt lejn il-produzzjoni, 
it-trażmissjoni u l-konsum tal-enerġija, 
u qalu li l-konsegwenzi jafu jkunu serji 
għall-utenti aħħarin ta’ dawk l-Istati 
Membri li jibqgħu mexjin għal rashom, 
b’mod partikolari żidiet fi l-prezzijiet 
u varjazzjonijiet fil-produzzjoni u 

l-konsum tal-enerġija. Xi wħud espri-
mew oppożizzjoni qawwija għall-idea 
li l-enerġija nukleari tiġi abbandunata 
qabel il-waqt favur sorsi aktar niġġiesa 
ta’ enerġija, peress li dawn jafu jippe-
rikolaw l-għanijiet tal-UE fil-qasam 
tal-enerġija u l-klima.

Fil-fatt, il-bżonn ta’ azzjoni kkoor-
dinata maħsuba biex il-bidliet amb-
jentali, iżda wkoll dawk soċjali u 
industrijali, fi t-tranżizzjoni futura tal-
enerġija jsiru bl-aħjar mod possibbli, 
tqajjem f’ħafna okkażjonijiet. Il-poli-
tika dwar l-enerġija għandha tkun 
perfettament allinjata mal-politika 
dwar il-klima u mmirata lejn l-utenti 
aħħarin. Il-konferenza rrikonoxxiet li 
għandu jsir iżjed biex il-politika dwar 
l-enerġija ssir aktar inklużiva fir-
rigward tal-aff ordabilità tal-enerġija 
u l-involviment tas-soċjetà ċivili 
fl -għażliet enerġetiċi l-kbar.

Wara l-konferenza, dikjarazzjoni 
konġunta li hi mistennija tiġi ffir-
mata minn Staff an Nilsson u Jacques 
Delors se tappella biex jittieħdu passi 
mgħaġġlin u operattivi lejn l-inte-
grazzjoni tal-politika tal-UE dwar 
l-enerġija.

Din il-konferenza, li għaliha 
attendew ’il fuq minn 200 parteċipant, 
kienet waħda ta’ suċċess. Ġiet orga-
nizzata b’mod konġunt mill-KESE 
u “Notre Europe”, think tank pan-
Ewropew imwaqqaf minn Jacques 
Delors. (mb) ●

Mix-xellug għal-lemin: Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew, Anna Maria Darmanin, il-Viċi President tal-KESE, 
u Günther Oettinger, il-Kummissarju tal-UE għall-Enerġija.
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Waqt is-sessjoni plenarja ta’ Jannar, 
l-ewwel waħda taħt il-Presidenza 
Daniża, Nicolai Wammen, il-Ministru 
tal-Aff arijiet Ewropej, ressaq il-prijo-
ritajiet tal-gvern tiegħu għas-sitt xhur 
li ġejjin.

Għalkemm, b’mod ġenerali, il-
programm Daniż jiffoka l-iżjed fuq 
l-aggravar tal-kriżi ekonomika u soċjali, 
il-Ministru saħaq li għandhom ukoll 
jitrażżnu r-riperkussjonijiet politiċi tal-
kriżi. Għalhekk, il-Presidenza Daniża se 
tħabrek bis-sħiħ biex iżżomm lill-UE 
magħquda; din għandha tilqa’ fi  ħdanha 
“familja ta’ 27” u mhux “klabb ta’ 10 jew 
17-il membru”.

Il-prijoritajiet tal-Presidenza Daniża 
jissejsu fuq il-kunċett ta’ Ewropa res-
ponsabbli, dinamika, ekoloġika u 
sigura.

Ewropa responsabbli hija waħda 
li għandha l-kontroll fuq il-finanzi 
tagħha, kemm fi l-livell nazzjonali kif 
ukoll f’dak Komunitarju. Dan ifi sser 
l-implimentazzjoni u r-rispett tal-
governanza ekonomika ġdida li tip-
prevedi t-tisħiħ tal-koordinazzjoni u 
s-sorveljanza tal-politiki baġitarji u 
ekonomiċi nazzjonali. Rigward il-baġit 

għall-perjodu 2014–20, li għandu jiġi 
nnegozjat qabel l-aħħar tal-2012, 
id-Danimarka tixtieq li jissejjes fuq 
taħlita ta’ “responsabbiltà fi nanzjarja” 
u “ġenerazzjoni tat-tkabbir”. 

B’“Ewropa dinamika”, il-presidenza 
trid tfisser l-immodernizzar tas-suq 
intern, li fl -għeluq l-20 sena mit-twa-
qqif tiegħu għandu jiġbed lejh ammont 
ikbar ta’ kapital, igawdi minn regoli 
iżjed flessibbli fil-qasam tas-swieq 
pubbliċi, jiggarantixxi livell ogħla ta’ 
sigurtà lill-konsumatur u jkollu sistema 
ta’ privattivi li tkun iżjed aċċessibbli 
għall-intrapriżi.

It-tielet nett, fil-fehma tal-Minis-
tru, it-tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli għandha timxi b’pass iżjed 
mgħaġġel, biex nevitaw il-periklu li 
l-għarfi en u l-impjiegi tagħna jispiċċaw 
f’pajjiżi oħrajn. Nistgħu niksbu Ewropa 
iżjed ekoloġika mhux biss permezz ta’ 
politiki tat-tkabbir iżda wkoll dawk 
relatati mal-enerġija, l-agrikoltura 
u s-sajd, li lkoll jingħataw prijorità 
fl -aġenda Daniża. 

Fl-aħħar nett, it-tisħiħ tal-koope-
razzjoni ta’ Schengen u l-mixja lejn 
is-sistema Ewropea tal-asil huma prijo-

ritarji, issa li r-rebbiegħa Għarbija titlob 
li r-refuġjati jiġu ospitati u li t-talbiet 
tagħhom għall-asil jiġu pproċessati 
b’mod adegwat. Rigward it-tkabbir, 
l-applikazzjonijiet tat-Turkija, l-Islanda 
u anke s-Serbja u l-Montenegro se jiġu 
eżaminati skont approċċ imsejjes fuq 
il-mertu.

Barra minn hekk, l-istruttura isti-
tuzzjonali minn Lisbona ’l hawn teħtieġ 
li l-Presidenza fuq bażi ta’ rotazzjoni 
taqdi rwol ta’ “negozjatur onest” — u 
dan il-gvern beħsiebu jirrispettah. 

Il-President Staffan Nilsson wera 
s-sodisfazzjon tiegħu għall-fatt li din 
il-presidenza se tagħti “doża ġdida 
ta’ inkoraġġiment” lill-attivitajiet tal-
Kumitat. Fil-fehma tas-Sur Wammen, 
il-Presidenza Daniża tikkunsidra lill-
Kumitat mhux biss bħala msieħeb 
influwenti, iżda fuq kollox bħala 
msieħeb prinċipali. Il-presidenti tat-
tliet gruppi, min-naħa tagħhom, qalu 
li kienu qed jistrieħu fuq il-Presidenza 
Daniza biex din treġġa’ l-Ewropa lura 
fi t-triq it-tajba. Bis-saħħa ta’ sħubija 
soda, id-Danimarka u l-KESE se 
jikkooperaw mill-qrib biex joħorġu 
lill-Ewropa mis-sitwazzjoni diffi  ċli li 
tinsab fi ha. (mvd) ●

Mix-xellug għal-lemin: Staff an Nilsson, il-President tal-KESE, u Nicolai Wammen, il-Ministru Daniż tal-Aff arijiet Ewropej.

Is-soċjetà ċivili se taħdem bi sħab mal-presidenza Daniża tal-EU

Il-kriżi ekonomika kellha eff etti serji 
fuq is-suq tax-xogħol. Eluf ta’ kum-
paniji qed ifallu, il-livelli ta’ qgħad 
għadhom għoljin, is-salarji qed jonqsu, 
qed isir tnaqqis baġitarju fi s-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali u l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali qed jiżdiedu.

Ġenerazzjoni żagħżugħa b’edu-
kazzjoni tajba u li kapaċi tagħżel 
għaliha hija prerekwiżit sabiex noħorġu 
b’suċċess minn din il-kriżi. Għalhekk, 
l-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-investiment 
pubbliku fl-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, li huma u għandhom 
jibqgħu dritt fundamentali tal-bnie-
dem u ġid komuni. L-investiment 
fl-edukazzjoni jista’ jagħti kontri-
but sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-

Istrateġija Ewropa 2020 f’termini ta’ 
rati ta’ impjieg (75  % tal-persuni li 
għandhom bejn 20 u 63 sena għandhom 
ikunu impjegati sal-2020) u l-inklużjoni 
soċjali (20 miljun ruħ għandhom 
joħorġu mill-faqar).

Il-kwistjonijiet tal-edukazzjoni 
jikkonċernaw l-istadji kollha tal-
ħajja, mil-livell ta’ qabel l-iskola sal-

edukazzjoni għolja u dik tal-adulti, u 
f’ambjenti edukattivi diff erenti — for-
mali, mhux formali u informali. B’kun-
siderazzjoni ta’ dan, is-sezzjoni SOC 
organizzat konferenza dwar “Il-kriżi 
ekonomika, l-edukazzjoni u s-suq tax-
xogħol” fl -24 ta’ Jannar bil-għan li jins-
tabu mezzi aħjar ta’ kif iż-żgħażagħ jiġu 
integrati fi s-suq tax-xogħol, jintlaħqu 
l-isfi di tat-tagħlim tul il-ħajja u jitte-
jbu l-ħiliet tal-ħaddiema ta’ età aktar 
avvanzata.

Attendew il-konferenza numru 
kbir ta’ persuni responsabbli mit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, inklużi Androulla 
Vassiliou, il-Kummissarju Ewropew 
responsabbli mill-Edukazzjoni, il-Kul-
tura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ, 
Christine Antorini, il-Ministru Daniż 

għat-Tfal u l-Edukazzjoni, u membri 
mill-Parlament Ewropew. Taw kontri-
but fi d-dibattitu wkoll rappreżentanti 
mill-OECD, il-Forum tal-Istudenti 
Ewropej, il-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, il-Kumitat tat-Trejdjunjins 
Ewropej għall-Edukazzjoni u ħafna 
oħrajn. (mvd) ●

L-investiment fl -edukazzjoni 
huwa prerekwiżit sabiex 
noħorġu l-UE mill-kriżi

L-istil Daniż applikat fl -Ewropa 

Is-sitt xhur li ġejjin mhux se jkunu faċli 
għall-Unjoni Ewropea. “F’nofs kriżi 
ekonomika, politika u istituzzjonali li 
tista’ tkun l-agħar waħda li qatt kellha 

l-Ewropa, it-tmexxija soda tad-Dani-
marka hija kruċjali”, jenfasizza Staff an 
Nilsson, il-President tal-Kumitat Eko-
nomiku u Soċjali Ewropew. Il-KESE 
wiegħed li se jaħdem b’mod attiv fl im-
kien mal-Presidenza — bis-sehem mill-
qrib tas-soċjetà ċivili tal-Ewropa — biex 
jappoġġja u jippromwovi progress 
ambjentali, ekonomiku u soċjali.

I t - t r a w w i m  t a ’  d j a l o g u  u 
parteċipazzjoni,  u t-tisħiħ tal-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fi l-livell 
lokali huma ċentrali għall-missjoni tal-
KESE. Il-membri tal-Kumitat jaqdu 
rwol kruċjali biex jispjegaw il-poli-
tiki tal-UE fi l-pajjiżi tagħhom, jagħtu 
widen għall-interessi u l-bżonnijiet tal-
poplu u jwasslu l-kontribut tagħhom 
fid-dibattiti li jsiru fi Brussell. Jir-
nexxilna noħorġu mill-kriżi u nigga-
rantixxu impjiegi u tkabbir sostenibbli 
biss jekk is-soċjetà kollha timpenja 

ruħha u l-atturi kollha jerfgħu r-res-
ponsabbiltà.

Filwaqt li hemm bżonn ta’ azzjoni-
jiet fuq perjodu qasir ta’ żmien sabiex 
tingħeleb il-kriżi, huwa kruċjali wkoll 
li jkollna viżjoni fit-tul bil-għan li 
noħolqu l-aħjar kundizzjonijiet għall-
benesseri tal-ġenerazzjonijiet futuri 
tal-Ewropa.

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-KESE 
qed ikompli jiffoka fuq is-sostenib-
biltà u wiegħed li jħabrek biex jaraha 
integrata fi l-politiki kollha. Il-ħidma 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ tkab-
bir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
tal-Istrateġija Ewropa 2020, diġà hija 
prijorità tal-KESE, taħt it-tmexxija tal-
Kumitat ta’ Tmexxija tal-Ewropa 2020.

Fid-dawl tal-għarfien speċjalizzat 
tiegħu fil-qasam tal-ħarsien tal-

konsumatur, il-KESE se jiċċelebra 
l-avveniment annwali Jum Ewropew 
tal-Konsumatur,  f ’Kopenħagen 
f’Marzu  2012. “Il-fiduċja tal-konsu-
matur hija essenzjali biex is-suq uniku 
jingħata ħajja ġdida”, tinsisti l-membru 
tal-KESE, Benedicte Federspiel, mill-
Kunsill Daniż tal-Konsumatur.

Il-KESE qed jiżviluppa wkoll 
il-messaġġ u l-kontribut tiegħu għall-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti 
Rio+20 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, li 
se ssir f’Ġunju 2012. L-Osservatorju 
tal-Iżvilupp Sostenibbli tal-KESE ħa 
r-riedni f’idejh fi l-koordinazzjoni ta’ 
konsultazzjoni pubblika fuq skala 
wiesgħa, u fi  Frar 2012, fl imkien mal-
Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat se 
jorganizza konferenza biex irawwem 
id-djalogu, jaqsam l-esperjenzi, ifi ttex 
l-aħjar prattiki, jiddiskuti u jilħaq 
ftehim dwar x’għandu jsir, u jressaq 

proposti quddiem dawk responsab-
bli għat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar 
suġġetti bħall-ekonomija ekoloġika, 
il-konsum, il-governanza u l-qerda 
tal-faqar.

L-impatt soċjali tal-kriżi ma għandux 
jintesa fix-xhur li ġejjin. “L-ikbar 
problema tal-Ewropa hija l-qgħad — 
speċjalment għaż-żgħażagħ”, tgħid 
il-membru tal-KESE, Marie-Louise 
Knuppert, tal-Konfederazzjoni Daniża 
tat-Trejdjunjins. Qed titlob proposti 
ġodda li jgħinu liż-żgħażagħ li qed 
ifi ttxu impjieg biex jidħlu fi s-suq tax-
xogħol. Il-Kumitat jagħti attenzjoni 
speċjali lill-fehmiet u lill-esperjenzi 
taż-żgħażagħ Ewropej — li fi l-ġejjieni 
se jkunu responsabbli għat-teħid tad-
deċiżjonijiet — u f’April 2012 se jor-
ganizza t-tielet edizzjoni tas-sessjoni 
plenarja taż-żgħażagħ: “L-Ewropa 
Tiegħek, Leħnek!” fi  Brussell. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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Il-KESE f’Berlin waqt il-Ġimġħa 
Ekoloġika Internazzjonali

Is-siġar taċ-ċirasa għad 
jerġgħu jħaddru

Il-President tal-KESE, Staffan Nils-
son, u s-Sezzjoni tal-KESE għall-
Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u 
l-Ambjent (NAT) kellhom parti 
attiva fl-ewwel ftit jiem tal-Ġimgħa 
Ekoloġika Internazzjonali f’Berlin bejn 
id-19 u l-21 ta’ Jannar 2012.

Il-Ġimgħa Ekoloġika Internazzjo-
nali (IGW, International Green Week) 
hi l-ikbar fiera fid-dinja għall-ikel, 
agrikoltura u ortikultura, li tinkludi 
esibizzjonijiet kummerċjali u mhux 
kummerċjali b’temi li jinbidlu kull 
sena. L-avveniment ta’ politika ċentrali 
tal-IGW, il-Forum Globali dwar 
l-Ikel u l-Agrikoltura (GFFA, Global 
Forum for Food and Agriculture), 
laqqa’ flimkien lill-politiċi ta’ livell 
għoli minn madwar id-dinja kollha, 
rappreżentanti mill-industrija, esperti 

Il-laqgħa tas-Sezzjoni NAT tal-
KESE fl -20  ta’  Jannar, saret fi s-sede 
tal-IGW b’seduta pubblika intitolata 
“PAK lejn l-2020: l-OKS il-ġdida 
se tagħti iktar setgħa lill-bdiewa?” 
Il-konklużjonijiet tas-seduta se 
jikkontribwixxu għall-Opinjoni tal-
KESE dwar “Il-PAK lejn l-2020”, 
l i  h i  skedata  għa l l -adozz joni 
f’Marzu 2012. (fda) ●

Għal aktar informazzjoni:

Ġimgħa Ekoloġika Internazzjonali: 
http://www.gruenewoche.de/en/

Forum Globali dwar l-Ikel u 
l-Agrikoltura: http://www.gffa-ber-
lin.de/en

Ir-rwol tal-UE fi l-bini tal-paċi

L-opinjoni REX/236 (relatur: is-
Sinjura Jane Morrice, UK, Gr. III) 
tevalwa r-rwol tal-UE fi l-bini tal-
paċi, tipproponi ċerti linji gwida 
għall-aqwa prattika u għall-politika 
futura fi l-qasam, b’enfasi partiko-
lari fuq li s-soċjetà ċivili taqdi rwol 
ikbar. It-twaqqif ta’ Servizz tal-UE 

għall-Azzjoni Esterna huwa opportunità ideali sabiex titjieb il-koe-
renza u tiġi żviluppata sistema integrata għar-riżoluzzjoni globali 
tal-kunfl itti. Bħala l-mudell ta’ integrazzjoni politika li l-aktar għamel 
suċċess fi d-dinja, l-UE tista’ tieħu pass ieħor ’il quddiem fi l-miss-
jonijiet tal-bini tal-paċi tagħha u dan billi tadotta approċċ olistiku. 
F’termini prattiċi, din l-istrateġija l-ġdida tista’ tinkiseb billi jiġu adot-
tati simultanjament miżuri ċivili, militari, diplomatiċi, umanitarji, 
tal-iżvilupp, kummerċjali u tal-investiment. Fi ħdan dan l-approċċ 
koordinat, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jkollhom rwol 
kruċjali x’jaqdu biex jiżguraw li kwalunkwe strateġija tal-bini tal-
paċi tkun eff ettiva u sostenibbli fuq perjodu twil. Xi proposti konkreti 
f’dan ir-rigward huma li tinħoloq bażi tad-data tal-esperti Ewropej 
fi l-bini tal-paċi mill-qasam ġudizzjarju, il-forzi tal-pulizija, NGOs, 
id-dinja tal-medjazzjoni, eċċ., u li tinħoloq task force magħmula 
minn rappreżentanti mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni 
Ewropea, il-Kumitat tar-Reġjuni u naturalment il-KESE. (asp) ●

L-OĠM fl -UE

Il-pożizzjoni tal-KESE dwar l-OĠM fl -UE kisbet l-appoġġ tal-biċċa 
l-kbira tal-membri waqt is-sessjoni plenarja ta’ Jannar, fejn ġiet 
ippreżentata mir-relatur Martin Siecker (Grupp tal-Ħaddiema, 
il-Pajjiżi l-Baxxi). Il-qafas legali attwali tal-UE dwar l-OĠM qiegħed 
jinbidel bħalissa u għalhekk fi l-futur qarib, il-KESE se jesprimi feh-
mietu rigward il-politika u l-leġislazzjoni dwar l-OĠM b’mod aktar 
frekwenti. Bi tħejjija u bħala gwida għad-dibattitu previst f’dan ir-
rigward, l-opinjoni tagħti ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni attwali 
tal-OĠM u l-kwistjonijiet relatati, kif ukoll il-mod kif dawn huma 
regolati fl -UE. Huma involuti diversi kwistjonijiet etiċi, ekoloġiċi, 

teknoloġiċi, (soċjo)ekonomiċi, 
legali u ta’ politika, u dawn 
kollha għandhom jiġu kkun-
sidrati f’kuntest soċjali wiesa’. 
Din l-opinjoni għandha 
l-għan li toff ri pjan direzzjo-
nali għal diskussjoni politika 
bbilanċjata u rilevanti dwar 

dawn il-kwistjonijiet importanti. (ail) ●

Il-politika dwar l-enerġija: aktar Ewropa, 
jekk jogħġbok...

Fl-opinjoni fuq inizjattiva proprja tiegħu, il-KESE kompla jibni fuq 
l-idea tas-Sur Jacques Delors, li qabel kien il-President tal-Kummiss-
joni Ewropea, li tinħoloq Komunità Ewropea tal-Enerġija sabiex 
jerġa’ jinqabad ir-ritmu għat-tlestija ta’ suq intern tal-enerġija mad-
war l-UE kollha. 

Enfasizza l-importanza ta’ approċċ konġunt għall-produzzjoni, 
it-trażmissjoni u l-konsum tal-enerġija, u qal li l-Istati Membri 
għandhom jaġixxu “b’mod responsabbli” f’dan il-qasam. Il-Kumi-
tat sfoga l-frustrazzjoni tiegħu bid-deċiżjonijiet unilaterali dwar 
l-għażliet tal-enerġija, u qal li “fi  spirtu ta’ solidarjetà u effi  ċjenza” 
deċiżjonijiet bħal dawn għandhom, minfl ok, jittieħdu permezz ta’ 
“ft ehim komuni fi l-livell tal-UE”. 

Bħala l-ewwel pass lejn Komunità Ewropea tal-Enerġija, il-
KESE appoġġja l-idea li jinħolqu blokok reġjonali tal-enerġija li 
fi hom il-pajjiżi u l-operaturi jikkoordinaw id-deċiżjonijiet ewlenin 
tagħhom dwar it-taħlita tal-enerġija u l-iżvilupp tan-netwerk. Il-
KESE qal li dan jiġġenera ekonomiji ta’ skala konsiderevoli u jwassal 
għall-integrazzjoni gradwali ta’ swieq li s’issa kienu separati, b’hekk 
il-prezzijiet jiġu allinjati. 

Il-Kumitat appoġġja l-idea tas-Sur Delors li jinħoloq “raggrup-
pament tax-xiri tal-gass” fl -Ewropa sabiex titqawwa saħħet l-Istati 
Membri u l-kumpaniji fi n-negozjati. Il-KESE sostna bil-qawwi li 
l-Kummissjoni Ewropea għandha tinnegozja l-ftehimiet dwar 

l-enerġija ma’ pajjiżi terzi f’isem l-Istati Membri, u għandha tkun 
tista’ teżamina bir-reqqa l-ft ehimiet nazzjonali dwar l-enerġija qabel 
ma jidħlu fi s-seħħ. (mb)  ●

L-impjieg taż-żgħażagħ, il-ħiliet tekniċi u l-mobbiltà

Il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika wrew li s-swieq tax-xogħol jiġu 
aff ettwati ħażin mill-problemi strutturali. Iż-żgħażagħ huma dawk 
li jbatu l-aktar għax qed issir dejjem aktar diffi  ċli li jidħlu fi s-suq tax-
xogħol. L-opinjoni fuq inizjattiva proprja SOC/421 tal-KESE (relatur: 
is-Sinjura Dorthe Andersen, Grupp ta’ Min Iħaddem, id-Dani-
marka) identifi kat miżuri li għandhom jgħinu liż-żgħażagħ jidħlu 
u jiċċaqilqu fi s-suq tax-xogħol. Id-dokument jiff oka fuq l-importanza 
li jkun hemm kooperazzjoni li tidħol aktar fi l-fond bejn is-settur 
tan-negozji u dak tal-edukazzjoni, sabiex jitjiebu l-opportunitajiet 
tax-xogħol billi l-istudenti tal-iskejjel sekondarji jingħataw il-ħiliet 
adegwati. (rdr) ●

Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali bħala 
alternattiva ta’ kwalità għolja għall-edukazzjoni 
għolja

It-tbassir għall-bżonnijiet tal-ħiliet futuri fl -UE juri domanda dejjem 
ikbar għal ħaddiema bi kwalifi ki ta’ livell għoli sal-2020. L-opin-
joni tal-KESE (relatur: is-Sinjura Vladimira Drbalová, il-Grupp ta’ 
Min Iħaddem, ir-Repubblika Ċeka) targumenta li wasal iż-żmien, 
għall-Istati Membri, li jagħmlu riforma tas-sistemi tal-Edukazzjoni 
u t-Taħriġ Vokazzjonali (ETV) tagħhom. L-ETV għandhom 
jirrappreżentaw alternattiva attraenti għall-edukazzjoni akkademika, 
għaliex huwa biss bilanċ tajjeb bejn dawn it-tnejn li jista’ jiżgura 

t-tkabbir ekonomiku u l-pro-
gress soċjali. L-imsieħba soċjali 
għandhom jgħinu lill-gvernijiet 
fi t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki tal-ETV, sabiex jiġi żgurat 
li t-taħriġ provdut u l-bżonnijiet 
tas-suq tax-xogħol ikunu jaq-
blu. (rdr) ●

IL-PLENARJA FI FTIT KLIEM

Jane Morrice, membru tal-KESE.

Martin Siecker, membru tal-KESE.

Vladimira Drbalová, membru tal-KESE.

dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
il-komunità xjentifika u s-soċjetà 
ċivili biex jiddiskutu kwistjonijiet pri-
joritarji relatati mal-politika agrikola 
fil-kuntest tal-motto tal-GFFA ta’ 
din is-sena: “Is-Sigurtà tal-Provvista 
tal-Ikel permezz tat-Tkabbir Soste-
nibbli — Biedja b’Riżorsi Limitati”, li 
hu rilevanti ħafna għall-Konferenza 
li jmiss tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
l-Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20).

Is-Sur Nilsson ipparteċipa f’diversi 
avvenimenti ta’ livell għoli u għamel 
stqarrija waqt il-Panel ta’ Diskussjoni 
tal-Ministri tal-Agrikoltura tal-GFFA 
fi l-21 ta’ Jannar, fejn tenna l-bżonn ta’ 
djalogu mal-bdiewa u l-organizzazzjo-
nijiet tagħhom biex jiġu involuti meta 
jittieħdu deċiżjonijiet dwar ir-riformi 
għal agrikoltura iktar sostenibbli.

Mix-xellug għal-lemin: Staff an Nilsson, il-President tal-KESE, u Ilse Aigner, il-Ministru Ġermaniż tal-Ikel, l-Agrikoltura 
u l-Protezzjoni tal-Konsumatur.

Il-grupp ta’ kuntatt mal-Ġappun tal-
KESE żar il-Ġappun f’Novembru, 
sabiex jivvaluta l-irkupru tal-pajjiż 
wara t-terremot diżastruż u t-tsu-
nami li ħakmuh f’Marzu li għadda u 
li ħallew fi triqithom 20  000 vittma 
jew persuni nieqsa u 350 000 bla dar. 
Għexieren ta’ eluf ta’ persuni fi ż-żoni 
milquta qegħdin f’residenzi temporanji 
u r-rikostruzzjoni għadha kemm bdiet.

Id-diżastru qanqal lil bosta nies 
biex jistaqsu: “x’nista’ nagħmel biex 
ngħin?” Uħud, bħall-istudenti tal-
Universtà ta’ Kwansei Gakuin, ħassew 
li ma setgħux joqogħdu b’idhom fuq 
żaqqhom. Iltaqgħu u nedew il-proġett 
Heart on Coin “Kizuna” bil-għan li 
jiġbru donazzjonijiet u messaġġi mid-
dinja kollha u jibagħtuhom lill-iskejjel 
jew lill-koperattivi tas-sajjieda fi ż-żoni 
devastati. Lid-donaturi bagħtulhom 
ukoll il-messaġġi mid-destinatarji. 
Kollox hu ppubblikat fi s-sit elettroniku 
fejn wieħed jista’ jsib messaġġi ta’ wens 
bħal dak ta’ donatur Tork “Titilfu qatt 
it-tama. M’intomx waħidkom!” jew din 
in-nota ta’ kuraġġ mit-Tajlandja “Kom-
plu ssieltu. Fil-futur għad jerġa’ jfeġġ 
raġġ ta’ dawl”. Għaxar xhur wara ġabru 
iktar minn EUR 30 000.

w

“L-irkupru minn diżastru bħal dak 
jieħu ż-żmien u li tkun taf li hemm 
min jagħti kas u li qiegħed fi  ħsibijietu 
hu importanti daqs l-għajnuna fi nan-
zjarja”, ikkummentat il-President 
tal-grupp ta’ kuntatt, is-Sinjura Eve 
Päärendson (l-Estonja, il-Grupp ta’ 
Min Iħaddem).

Bħala riżultat tat-terremot nibtu 
bosta organizzazzjonijiet. Issibhom 
iduru fi t-toroq, fejn il-gruppi soċjali 
jiġbru l-fondi u jikkoordinaw il-pro-
grammi ta’ għajnuna, u mal-2  000 
voluntier huma attivi fi ż-żoni milquta 
biex ta’ kuljum jgħinu lin-nies.

Dawn mhux biss taw spinta lill-
isforzi tal-gvern biex jibni ż-żona 
mill-ġdid u jgħin fir-riabilitazzjoni 
tagħha, iżda rnexxielhom ukoll 
jegħlbu wħud mill-ostakli li l-gvern 
iltaqa’ magħhom.

Il-Ġappun ft it li xejn għandu esper-
jenza f’li jirċievi l-għajnuna barranija u 
fi l-ġestjoni tagħha. L-iskarsezza ta’ din 
il-kompetenza, fl imkien mal-immen-
sità tal-katastrofi , wasslet biex il-gvern 
tħabat biex jipprovdi informazzjoni 
affi  dabbli u malajr lill-popolazzjoni 
milquta mill-paniku u biex iwassal 
id-donazzjonijiet sostanzjali li bdew 
deħlin minn madwar id-dinja kollha 
b’mod effiċjenti. F’Settembru 2011, 
madwar 60 % tad-donazzjonijiet kienu 
għad iridu jitqassmu lid-destinatarji.

Madankollu, minkejja l-pres-
tazzjoni eċċezzjonali tal-voluntiera, 
hemm bżonn ċar li jissaħħu l-organi-
zzazzjonijiet voluntiera u li jintwera 

 

Studenti minn Osaka, voluntiera fi l-proġett Heart on 
Coin “Kizuna”, jagħtu r-rigali tal-KESE lit-tfal matul 
it-Tagajo Fureai Festival.
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FIL-QOSOR

iktar rikonoxximent tar-rwol ċentrali 
tagħhom biex jagħtu l-għajnuna lill-
vittmi.

Il-KESE ħa l-opportunità taż-żjara 
tiegħu fi l-Ġappun ft it qabel il-Milied 
biex jagħti lit-tfal xi rigali żgħar bħal 
kalendarji, lapsijiet tal-kulur jew rigi. 
“Id-diżastru ħalla bosta tfal orfni u 

bilkemm jistgħu jattendu l-iskola jew 
jipprattikaw xi passatemp fi  gruppi. 
Xtaqna li ma jħossuhomx waħidhom 
u li jaħarbu ft it mir-realtà”, qalet is-
Sinjura Päärendson. (ep/mb) ●

Kompetizzjoni tal-Vidjos 2012: il-vot tiegħek jista’ jgħodd!

Laqta ta’ arti moderna f’palazz irjali Daniż

“Is-sisien ekonomiċi tagħna huma b’saħħithom: l-UE jonqosha biss 
il-fi duċja u l-kunfi denza” jgħid Joost van Iersel fuq it-Televiżjoni Russa 

Fuq inizjattiva ta’ Anna Maria Dar-
manin, il-Viċi President tal-KESE 
responsabbli għall-komunikazzjoni, 
il-Kumitat beda l-2012 billi stieden 
liż-żgħażagħ minn madwar l-UE biex 
jieħdu sehem f’kompetizzjoni tal-vid-
jos. Din il-kompetizzjoni għandha 

Mit-18 ta’ Jannar, fi l-qafas tal-Presi-
denza Daniża tal-UE u f’kooperazzjoni 
mal-Istitut Kulturali Daniż, il-KESE 
se jospita wirja fotografika bl-isem 
ta’ “Dar Irjali Moderna”. Din il-wirja 
turi r-restawr artistiku innovattiv li sar 
mill-2004 sal-2010 fi l-Palazz ta’ Fede-
riku VIII f’Amalienborg, Kopenħagen. 

Bħala parti mir-restawr, il-Prinċep 
eredi Frederik u l-Prinċipessa Mary 

Fis-7 ta’ Diċembru, Joost van Iersel, il-
President tal-Kumitat ta’ Tmexxija tal-
KESE għall-Istrateġija Ewropa 2020, 
ħa sehem fi d-dibattitu “Cross Talk”, 
li xxandar minn Russia Today u kien 
preżentat minn Peter Lavelle. Iż-żewġ 
kelliema l-oħra, Anne Pettifor u James 
Meadway, ħadu pożizzjoni globalment 
Ewroxettika, u bassru kriżi politika 
kbira ħafna u saħansitra l-kollass 
tal-euro. It-tnejn li huma kkriti-
kaw bl-aħrax il-mexxejja u l-politiċi 
Ewropej.

Minkejja l-atmosfera pjuttost ostili, 
is-Sur van Iersel għamilha ċara li l-euro 
kienet sejra tajjeb meta mqabbla mad-
dollaru jew il-yen u li l-ekonomija 
tal-UE qed iżżomm pjuttost tajjeb, 
meta wieħed iqis iċ-ċirkustanzi tant 
diffi  ċli fl -Ewropa u d-dinja tal-Punent 
inġenerali. Il-problemi relatati mal-
euro se jingħelbu. Sfortunatament, 

l-għan li tħeġġeġ liż-żgħażagħ isibu 
modi kreattivi kif juru, “mingħajr 
reċtar u b’mod ġenwin” xi tfisser 
għalihom l-Ewropa.

Dawn il-vidjos — li ġew sottomessi 
bejn l-1 ta’ Jannar u l-15 ta’ Frar 2012 — 
huma kollha disponibbli għall-wiri fuq 
il-websajt tal-KESE: http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge. Barra minn 
hekk, mit-18 ta’ Frar sat-2 ta’ Marzu 
f’nofsinhar, inti tista’ tivvota għall-
vidjo favorit tiegħek fuq il-websajt stess. 
L-aqwa tliet vidjos se jaqsmu premju 
ta’ mhux inqas minn EUR  10  000 
waqt iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni fi l-
15 ta’ Marzu 2012.

iddeċidew li jagħtu l-opportunità 
lil 10  artisti kontemporanji Daniżi 
biex jirrinnovaw uħud mill-kmamar 
tal-palazz, biex ir-residenza rjali tas-
seklu 18 issa ngħatat laqta moderna. 

Kull artist fittex l-ispirazzjoni 
b’mod diff erenti: xi wħud xtaqu jirri-
fl ettu l-wirt kulturali u arkitettoniku 
tal-palazz, fi lwaqt li oħrajn ippreferew 
iħallu traċċi tal-moviment artistiku 

ma kienx hemm biżżejjed ħin biex tiġi 
spjegata l-pożizzjoni tal-Kumitat dwar 
il-mudell ekonomiku futur tal-UE, fuq 
il-bażi tal-Istrateġija Ewropa 2020. 

Iżda, ħareġ ċar ħafna li l-istituzzjo-
nijiet tal-UE għandhom jiksbu l-istess 
ammont ta’ fi duċja daqs il-mudell eko-
nomiku tal-UE. Il-messaġġ fundamen-
tali kien ċar: hemm pjan għall-Ewropa 
għat-tmien snin li ġejjin. Meta d-dibat-
titu ffoka wisq fuq l-aħħar laqgħat 
tal-Kunsill u l-avvenimenti reċenti, 
is-Sur van Iersel osserva li l-mudell 
Ewropew ta’ ekonomija soċjali tas-suq, 
li tlaqqa’ fl imkien il-kompetittività u 
l-inklużjoni soċjali, għandu jiġi riko-
noxxut bħala wieħed li rnexxa.

Biex inżommu l-istabbiltà eko-
nomika, f’dawn iż-żminijiet diffiċli 
u f’dinja li kulma jmur qed tinbidel, 
huwa vitali li nagħtu widen lill-pro-
posti tas-soċjetà ċivili Ewropea dwar 
strateġiji għall-futur qarib kif ukoll 
dawk għat-tul. 

Id-dibattitu mqanqal kien oppor-
tunità tajba biex jitwasslu l-fehmiet 
tal-Kumitat dwar dawn il-kwistjonijiet 
ewlenin barra mill-UE. (asp) ●

Meta tivvota, tinsiex li l-2012 hija 
s-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u 
s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet, 
fatt li l-KESE ħeġġeġ lill-parteċipanti 
biex jirrifl ettu dwaru fi t-timijiet ta’ 
produzzjoni tagħhom. Sabiex issir 
taf iżjed dwar din is-Sena Ewro-
pea, jekk jogħġbok żur http://
ec.europa.eu/social/ey2012main.
jsp?langId=en&catId=971.

U tinsiex tappoġġja ż-żgħażagħ 
kreattivi u dinamiċi Ewropej, billi 
tivvota għall-vidjo li tħoss li jmisslek 
qalbek l-iżjed! (mvd) ●

tagħhom, jew daħħlu elementi mill-
ħajja tal-Prinċep eredi u tal-Prinċipessa 
fi x-xogħol tagħhom.

Żjara ta’ din il-wirja huwa l-mod 
perfett kif il-pubbliku jista’ jieħu 
idea ta’ kif tħalltu b’suċċess l-istil tar-
rokoko u l-arti kontemporanja. 

Il-KESE kellu l-unur jospita lill-
Prinċep eredi u lill-Prinċipessa nnifi s-
hom fi l-bini tiegħu fi s-26 ta’ Jannar. 
Ir-ritratti taż-żjara tagħhom huma 
disponibbli fuq il-websajt tal-KESE: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos. 

Din il-wirja tnediet fil-preżenza 
ta’ Staffan Nilsson fit-18  ta’  Jannar 
u se tibqa’ miftuħa għall-pubbliku 
m i t - T n e j n  s a l - Ġ i m g ħ a  s a t -
23 ta’ Marzu. (mvd) ●

Mix-xellug għal-lemin: il-Prinċipessa tad-Danimarka, il-Prinċep eredi tad-Danimarka 
u Staff an Nilsson, il-President tal-KESE.

Joost van Iersel, membru tal-KESE.

Il-Comisiones Obreras matul id-dittatura

Comisiones Obreras en la Dictadura 
(l-għaqda tal-ħaddiema Comisiones 
Obreras matul id-dittatura) huwa 
l-isem ta’ ktieb li għadu kemm ġie ppu-
bblikat dan l-aħħar bl-Ispanjol, miktub 
minn Juan Moreno, membru tal-KESE 
li fi l-passat kien is-segretarju konfede-
rali tar-relazzjonijiet internazzjonali 
tal-Comisiones Obreras (CCOO). Dan 
ix-xogħol ġie ppreżentat fi l-KESE fi t-
18 ta’ Jannar, f’ċerimonja ppreseduta 
minn Georges Dassis, il-President tal-
Grupp II.

Fis-16-il  kapitlu mimlijin daqs 
bajda, jirrakkonta l-ġrajja tal-Comi-
siones Obreras mill-bidu tagħha fl-
aqwa tad-dittatura militari ta’ Franco 

sal-legalizzazzjoni tal-konfederazzjoni 
tat-trejdjunjins f’April 1977.

Din il-pubblikazzjoni tagħti viżjoni 
ġenerali tal-moviment soċjopolitiku 
tal-Comisiones Obreras, billi tiddes-
krivi l-kampanji tagħha u s-sagrifi ċċji 
li kellhom jagħmlu l-attivisti u 
d-diriġenti tagħha. Il-ktieb jispiċċa fi l-
bidu tal-perjodu ta’ tranżizzjoni meta, 
mal-mewt tad-dittatur, is-CCOO sejħet 
għadd ta’ strajks kontra l-proġett biex 
jitkomplew l-istess politiki u żammet 
sod kontra l-vjolenza tal-lemin estrem, 
u rnexxielha wkoll iddawwar delitti 
bħall-“massakru ta’ Atocha” kontra 
l-konservattivi u taċċellera l-pass lejn 
id-demokrazija. (ail) ●

Dalwaqt fi l-KESE 
L-14-il Jum Ewropew tal-Konsumaturi: toroq ġodda lejn konsum sostenibbli

Il-Jum Ewropew tal-Konsuma-
turi se jiġi organizzat din is-sena 
għall-14-il  darba f’Kopenħagen fil-
15 ta’ Marzu u se jiff oka fuq il-konsum 
sostenibbli.

Il-konsum sostenibbli joff ri l-garan-
zija li jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet bażiċi 
u l-kwalità tal-ħajja aħjar illum u 
għall-ġenerazzjonijiet futuri. F’dan 
il-kuntest, l-imġieba tal-konsumaturi 
llum, kif ukoll l-effi  ċjenza fl -enerġija 
u t-tibdil fil-klima, jqajmu mistoq-
sijiet importanti u jimbuttawna lejn 

direzzjonijiet ġodda biex naslu għal 
konsum sostenibbli. It-tliet panels 
għall-Jum Ewropew tal-Konsuma-
turi se jindirizzaw dawn il-mistoq-
sijiet, jiffukaw fuq il-kriżi attwali u 
l-infl uwenza li għandha fuq il-ħtiġijiet 
tagħna, u l-mod kif nixtru. (mvd) ●

Biex issir taf aktar dwar dan l-avve-
niment, jekk jogħġbok żur http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-european-consumer-
day-2012. 
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