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Sabiex nieqfu darba għal dejjem  
bin-"Non-Ewropa"

Il-kriżi finanzjarja tal-2008 kixfet id-dgħufijiet tal-integrazzjoni Ewropea 

u ta' Unjoni Ekonomika u Monetarja mhux kompluta, li setgħet biss 

tibqa' ħajja billi tħallas il-prezz ta' kriżijiet u żviluppi ġodda li dgħajfu 

l-kredibilità tagħha, kemm mal-bqija tad-dinja kif ukoll fir-rigward 

taċ-ċittadini tagħha stess. In-nuqqas ta' popolarità tal-Unjoni, fl-Istati 

Membri kollha mingħajr l-ebda eċċezzjoni, illum żviluppa fi problema 

kbira. 

Il-manifesti u l-katalgi ta' proposti li faqqsu matul il-kampanja elettorali 

wasslu biex wieħed jemmen li l-Ewropa fil-fatt spiċċat ikollha tagħżel 

waħda minn tliet toroq li madankollu l-ebda waħda ma twassal 

imkien, ħlief għad-diżlokazzjoni bir-ritorn għall-intergovermentaliżmu, 

kemm bil-mewt tal-ħolma Ewropea ta' Ewropa tal-popli iżda wkoll 

bl-ipperikolar tal-paċi u tal-ġenerazzjonijiet futuri. L-istatus quo se 

jżomm "Ewropa mhux kompluta" li mhix kapaċi tipproteġi liċ-ċittadini, 

bit-tendenza li taqsamhom aktar milli tgħaqqadhom. Il-ġirja sfrenata 

lejn il-mudell federali, għalkemm attraenti, hija mfixkla b'maġġoranza 

ta' xettiċiżmu miċ-ċittadini Ewropej; kif jistgħu jaċċettaw tabilħaqq li 

jingħata aktar poter lill-istituzzjonijiet li ma kinux kapaċi jisimgħu u 

jqisu l-aspirazzjonijiet tal-Ewropej?

Madankollu, hemm mod ieħor possibbli, li jwassal li nibbażaw fuq 

il-forzi ekonomiċi u soċjali biex nidentifikaw u nibnu fuq l-interessi 

komuni tagħna, u b'hekk nibnu fuq din il-bażi, politiki biex noħolqu 

solidarjetà komuni. Huwa ritorn għall-metodu Komunitarju 

implimentat minn Jean Monnet, li ta' prova ta' dan mill-passat, billi 

beda mid-definizzjoni ta' proċess bi stadji diversi u mhux ta' ideoloġija.

Dan il-proċess huwa wieħed  
lejn Ewropa Soda u Solidali 

L-Unjoni Ewropea għandha ssir aktar soda sabiex tkun resistenti għall-

kriżijiet tal-ġejjieni. Għaldaqstant għandha bżonn ta' aktar solidarjetà 

mhux biss bejn l-Istati Membri iżda wkoll bejn iċ-ċittadini. Jeħtieġ li 

noffru liċ-ċittadini integrazzjoni ekonomika ġenwina li fi kwalunkwe 

każ hija neċessarja għall-pajjiżi li jikkwalifikaw għall-munita unika, fil-

futur prevedibbli ta' 10 jew 15-il sena. Dan ifisser il-ġabra gradwali ta' 

ċerti setgħat baġitarji, fiskali u soċjali. Huwa biss bis-saħħa ta' Unjoni 

ekonomika soda u solidali li l-Ewropa tista' terġa' tibda l-mixja tagħha 

mill-ġdid lejn mod ta' Unjoni Politika avvanzata iżda li jkunu ddeċidew 

dwaru ċ-ċittadini tagħha stess. Fil-fatt, ma nerġgħux nagħmlu l-iżball 

tat-Trattat Kostituzzjonali: huwa biss meta ċ-ċittadini jkunu jistgħu jaraw 

b'mod konkret li l-livell Ewropew jarrikkixxihom b'identità addizzjonali 

li huma jkunu lesti li jaċċettaw kull trasferiment ta' sovranità politika. 

Għalhekk huwa indispensabbli li t-trasferimenti jkunu mifhuma mill-

forzi politiċi, mill-imsieħba soċjali u mis-soċjetà ċivili. 

Ir-rwol tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew huwa primordjali 

f'dan ir-riward. U l-membri tiegħu qiesu r-responsabbiltà tagħhom 

meta ngħaqdu favur Pjan ta' Azzjoni għall-Ewropa. Il-Kumitat 

jipproponi proċess konkret u aċċessibbli li jkun proċess ġenwin għall-

Ewropa ta' għada fis-servizz taċ-ċittadini.

Henri Malosse

President tal-KESE

Daħla
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Introduzzjoni
Id-dikjarazzjoni preżentata hawn taħt hija indirizzata prinċipalment liċ-

ċittadini tal-Ewropa. Mingħajrhom u mingħajr l-involviment tagħhom, 

il-proġett Ewropew jitfarrak. Dawn huma l-protagonisti ewlenin fi 

żminijiet diffiċli bħal dawn.

It-tieni parti tad-dokument ser jippreżenta l-bażi biex l-arranġamenti 

tal-governanza Ewropea jinħasbu mill-ġdid sabiex jiġi sfruttat 

għalkollox il-potenzjal tas-soċjetà ċivili Ewropea organizzata filwaqt li 

nibnu fuq il-metodu Komunitarju.

It-tielet parti hija l-pjan ta' azzjoni indirizzat primarjament lill-Parlament 

Ewropew il-ġdid u l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, fejn qed inressqu 

għadd ta' miżuri konkreti bbażati fuq l-attivitajiet u l-Opinjonijiet tal-

KESE.



6

I.  
Dikjarazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew (KESE)
Leħnek għal Unjoni Ewropea kompetittiva, soċjali, ġusta u demokratika.
Ħames snin biex insalvaw lill-Ewropa!

L-Ewropa tinsab f’salib it-toroq. Għandna ħames snin biex insal-

vaw u nibnu l-Unjoni mill-ġdid billi nitgħallmu mill-kriżi finanz-

jarja li wasslet għal kriżi politika u soċjali. Kemm l-elezzjonijiet 

tal-Parlament Ewropew il-ġdid kif ukoll it-tiġdid tal-Kummiss-

joni Ewropea fl-2014 joffru opportunità għal tibdil fil-politika u 

dibattitu mifrux fuq il-futur tal-Ewropa.  

Bħala l-pont għas-soċjetà ċivili, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew iħeġġeġ lill-atturi politiċi kollha biex ikomplu għaddejjin 

biex jiksbu integrazzjoni parteċipattiva, soċjali u ġusta. Irridu nibnu 

s-solidarjetà sabiex nikkumpensaw għall-korla nazzjonali u egoiżmu 

dejjem ikbar. Il-ġestjoni falluta tal-kriżi ħeġġet il-populiżmu u tat 

spinta ġdida lill-movimenti anti-Ewropej. Għalhekk għandna bżonn 

rispons ċar u komprensiv għall-biżgħat tal-poplu Ewropew rigward is-

sitwazzjoni ekonomika u l-qgħad. 

It-tweġiba mhijiex in-nazzjonaliżmu u l-populiżmu, iżda azzjoni 

Ewropea. Jinħtieġ programm ta' investiment intiż biex jistruttura 

l-ekonomija u li s-soċjetà tkun effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, sostenibbli, 

innovattiva, inklużiva u tirreaġixxi għall-bżonnijiet ta' popolazzjoni 

Ewropea li qed tixjieħ. Dan kollu se jagħmel lill-Ewropa lesta għall-

ġejjieni u kompetittiva fil-livell internazzjonali. Dan ir-rispons għandu 

jiffoka fuq iċ-ċittadin.

Aħna nappellaw għal Unjoni kompetittiva, soċjali, ġusta u demokratika 

li tagħmel użu sħiħ mill-potenzjal tal-Ewropa; Unjoni b'valuri, drittijiet 

u politiki sodi; Unjoni ġenwina. 
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Importanti li niftakru l-kuntest li fih inħolqot il-Komunità Ewro-

pea u li għamilha neċessarja. Wara l-Ewwel u t-Tieni Gwerer Din-

jija, il-Komunità kienet rispons razzjonali għall-agħar kunflitti li 

l-bniedem kien qatt ra. Wara 70 sena ta' paċi, f'xi partijiet intesa 

li mingħajr din il-kisba, l-ebda riżultat sussegwenti ma kien 

ikun possibbli. L-Ewropa ffaċċjat id-Dipressjoni l-Kbira bħala 

kontinent maqsum u l-konsegwenzi kienu trawmatiċi: qgħad 

fuq skala kbira, ġuħ u disprament; kriżi ekonomika li tat spinta 

lin-nazzjonaliżmu u mibegħda bejn ir-razez u l-klassijiet soċjali. 

Dawn l-iżviluppi u d-diviżjonijiet wasslu direttament għall-

gwerra. Determinati li dan qatt ma kellu jerġa' jkun, il-fundaturi 

tal-Ewropa magħquda l-ewwel stabbilew il-Komunità Ewropea 

tal-Faħam u l-Azzar (KEFA) - u l-paċi li rriżultat mit-twaqqif tal-

Komunitajiet Ewropej kienet l-ikbar rebħa tagħhom.

Illum, peress li nafu li għalkemm l-istorja mhux sempliċiment tirrepeti 

lilha nnifisha, it-tendenzi jistgħu jerġgħu jiġru u fil-fatt jerġgħu jiġru, 

irridu naffermaw b'mod sod u ċar, il-valuri indiviżibbil u universali - ir-

rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, l-ugwaljanza, is-solidarjetà 

u d-diversità - li fuqhom hija bbażata l-Ewropa u l-prinċipji ewlenin - id-

demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem - li għamluhom 

realtà. B'appoġġ għal dawn il-valuri, l-Ewropa żviluppat proċessi u 

strumenti ta' integrazzjoni soċjali demokratika. It-tagħlim ta' dawn il-

valuri liċ-ċittadini tal-Ewropa sabiex iħaddnuhom u jxerrduhom qed 

isir ukoll prijorità. L-Ewropa teħtieġ politiki li jaqblu ma' dawn il-valuri. 

Storikament, il-Komunità Ewropea - u s-suċċessur tagħha, l-Unjoni 

Ewropea - huma totalment uniċi. F'mumenti importanti tal-istorja 

tagħha, l-Ewropa kienet kapaċi twettaq innovazzjoni demokratika 

u istituzzjonali awdaċja u mifruxa. Allura, għalfejn m'aħniex qed 

ninnovaw illum, fi żmien meta n-nies xebgħu mill-integrazzjoni, meta 

s-solidarjetà bejn l-Istati hija fraġli u meta ċ-ċittadini qed joħorġu fit-

toroq biex jitolbu kundizzjonijiet tal-għajxien aħjar u parteċipazzjoni 

ġenwina fil-proċessi demokratiċi?

Il-KESE jemmen bil-qawwa li qed jiġu esklużi żewġ toroq għall-ġejjieni 

tal-UE. L-ewwel waħda, l-iżmantellar tal-UE u r-ritorn għall-approċċ 

intergovernattiv, li jkun sinjal li l-ħolma Ewropea ta' "Ewropa tal-popli" 

waslet fi tmiemha. Din l-għażla, promossa minn dawk il-forzi politiċi li 

huma l-iktar opposti għall-integrazzjoni Ewropea f'ħafna pajjiżi, tista' 

sempliċiment thedded il-paċi u l-ġenerazzjonijiet futuri. It-tieni triq, li 

kollox jibqa' kif inhu, is-soluzzjoni de facto li qed tiġi proposta mill-

maġġoranza tal-forzi politiċi. Dan ifisser li nżommu Unjoni Ewropea 

żbilanċjata, b'suq maġġuri li dejjem qed jinfetaħ iktar għad-dinja minn 

naħa, u l-monitoraġġ u l-koordinazzjoni burokratiċi tal-proċeduri 

min-naħa l-oħra. Huwa ċar ħafna li iktar u iktar nies qed jirrifjutaw din 

"l-Ewropa kumplessa u mhux kompluta", li mhux qed tħarishom u qed 

tifridhom minflok ma tgħaqqadhom.

Il-Kumitat jirrakkomanda triq oħra, li tinvolvi lill-atturi ekonomiċi u 

soċjali tal-Ewropa biex jidentifikaw u jikkonsolidaw l-interessi komuni 

tagħna u jużaw din il-bażi biex jibnu politiki komuni li jippromovu 

ċ-ċittadinanza, id-demokrazija u s-solidarjetà reċiproka tal-Ewropa. 

Din ir-triq tirrekjedi li jinħaseb mill-ġdid il-metodu Komunitarju 

previst minn Jean Monnet. Il-metodu Komunitarju l-ġdid ikun ifisser 

istituzzjonijiet b'saħħithom b'viżjoni Ewropea soda li jaħdmu flimkien 

mas-soċjetà ċivili biex javvanzaw il-proġett Ewropew. Ikun ifisser ukoll 

it-tnaqqis tad-dimensjoni intergovernattiva1.

II. 
Argumenti għal Pjan ta' Azzjoni 
għall-Ewropa
Komunità ta' valuri. L-isfidi tagħha tal-passat u tal-lum u viżjoni għall-futur
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Minħabba l-kriżi, li l-Ewropej m'għandhomx tama li se joħorġu 

minnha, il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali hija mhedda minn 

disparitajiet dejjem ikbar u attitudnijiet antidemokratiċi, u jeħtieġ li 

dan ikun fuq nett fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni relatata 

tal-aċċessibbiltà, bħala dritt tal-bniedem għall-persuni b'diżabbiltà, 

għandha tingħata attenzjoni partikolari wkoll3.

Il-KESE jista' jgħin biex irawwem ir-reżiljenza demokratika - il-

kapaċità tal-istituzzjonijiet politiċi u l-organizzazzjonijiet soċjali 

biex jippromovu d-drittijiet fundamentali, il-valuri demokratiċi, il-

pluraliżmu u t-tolleranza. Il-kriżi ekonomika u l-effetti tagħha bħalissa 

huma l-ixpruni ewlenin tal-aġenda Ewropea. Hija kwistjoni ta' prijorità 

għall-istituzzjonijiet Ewropej li jrażżnu d-diskors u l-attitudnijiet 

antidemokratiċi li huma qrib b'mod perikoluż li jsiru parti mill-politika 

aċċettata f'xi pajjiżi Ewropej. 

Huwa importanti wkoll li nsaħħu l-istituzzjonijiet involuti fid-djalogu 

ċivili fil-livelli kollha. Għandha tinħoloq rabta mill-ġdid bejn it-teħid 

tad-deċiżjonijiet u l-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini, permezz 

tal-interazzjoni mas-soċjetà ċivili organizzata. Il-vijabbiltà tal-UE u 

l-istituzzjonijiet nazzjonali tinsab fir-riskju u l-proċessi ta' deliberazzjoni 

u kunsens jistgħu jagħtu spinta lil-leġittimità u s-sustanza.

Fl-aħħar nett, il-kunċett tas-solidarjetà jrid jiġi estiż biex iħaddan tipi 

oħra ta' interazzjoni (pereżempju, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, 

il-persuni b'diżabbiltà u l-persuni mingħajr diżabbiltà). Is-solidarjetà 

tinbena gradwalment, maż-żmien u permezz ta' proċess ta' 

edukazzjoni. Is-solidarjetà hija kruċjali biex tinbena arkitettura politika 

stabbli u effettiva u dan jeħtieġ ukoll baġit ikbar tal-UE.

Fil-pjan ta' azzjoni tressqu proposti konkreti fi tliet oqsma li għandhom 

impatt dirett fuq l-opportunitajiet tal-ħajja ta' kull individwu li jgħix u 

jaħdem fl-UE.

L-Ewropa għandha kapaċità għall-innovazzjoni demokratika permezz 

ta' diversi inizjattivi fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew (pereżempju 

l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej). Dan il-metodu Komunitarju huwa 

iktar strutturat u komprensiv u pass sinifikanti 'l quddiem mill-proċessi 

ta' konsultazzjoni tas-soltu. Huwa jirrappreżenta viżjoni ta' djalogu 

ġenwin ma' atturi soċjali u ekonomiċi ewlenin, djalogu b'impatt 

dirett fuq il-politiki tal-Unjoni. It-Trattat ta' Lisbon diġà fetaħ it-triq 

biex tinkiseb demokrazija iktar parteċipattiva fl-Ewropa. Iżda dan 

il-potenzjal irid jiġi żviluppat aktar. Deċiżjoni f'pajjiż wieħed tista' 

taffettwa b'mod profond lin-nies f'pajjiżi oħra. Għandna bżonn 

istituzzjonijiet iktar b'saħħithom biex l-Istati Membri jkunu jistgħu 

jindirizzaw din is-sitwazzjoni.

Għal dan il-għan, u bħala segwitu għall-elezzjonijiet tal-Parlament 

Ewropew u t-tiġdid tal-Kummissjoni Ewropea, is-sena 2015 hija l-iktar 

mument adatt biex tiġi organizzata Konvenzjoni Ewropea bbażata 

fuq id-Demokrazija Parteċipattiva u ċ-Ċittadinanza Attiva. Din il-

Konvenzjoni hija meħtieġa mhux biss biex tavvanza d-dibattitu dwar 

it-tfassil demokratiku tal-Ewropa iżda anke biex insawru aġenda taċ-

ċittadini ġenwina li tiġi indirizzata mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

Unjoni ffokata fuq iċ-ċittadini għandha tindirizza l-preokkupazzjonijiet 

ewlenin tal-Ewropej. Skont bosta sondaġġi, il-fiduċja taċ-ċittadini fl-

Unjoni Ewropa hija biss ta' livell  ta' 32 %, u iktar minn nofshom (58 %) 

iqisu li leħinhom ma jgħoddx fl-UE. Il-qgħad u s-sitwazzjoni ekonomika 

(kwotati minn 49 % u 29 % tal-persuni li wieġbu rispettivament) huma 

bil-wisq l-iktar kwistjonijiet ta' tħassib li jsemmu l-Ewropej. Minkejja 

l-livell baxx ta' fiduċja ġenerali fil-kapaċità tagħha li ssolvi l-kriżi, l-UE 

għadha meqjusa bħala l-attur fl-aħjar pożizzjoni biex jieħu azzjoni 

effettiva kontra l-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika (skont 22 % 

tal-persuni li wieġbu - maġġoranza relattiva)2.
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L-UE tinsab fi stat ta' bidla kontinwa. Għandna bżonn valu-

tazzjoni ċara tal-istat tas-soċjetà u l-politika Ewropej u fehim 

ċar tal-isfidi attwali. Il-KESE għandu r-responsabbiltà li jdaħħal 

lis-soċjetà ċivili fil-proċess ta' trasformazzjoni istituzzjonali u 

li jħeġġeġ il-potenzjal tagħha biex tikkontribwixxi għal iktar 

integrazzjoni Ewropea. Il-pjan ta' azzjoni jibni fuq l-esperjenza 

u l-ispeċjalizzazzjoni tal-membri tal-KESE u jressaq sensiela ta' 

proposti li jistgħu jgħinu lill-UE biex toqrob lejn l-għan tagħha, 

filwaqt li jindirizza l-isfidi attwali u futuri. Dan il-pjan ta' azzjoni 

jressaq miżuri konkreti fi tliet oqsma interkonnessi u komple-

mentari.

A.  Nibnu Ewropa prospera billi nikkonsolidaw 
l-Unjoni Ekonomika

F'diversi okkażjonijiet fl-aħħar snin, il-KESE ppreżenta l-ideat u 

l-proposti tiegħu dwar l-istrumenti l-ġodda tal-UE għall-governanza 

ekonomika4. Dawn jirriflettu fehmiet l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha timxi lejn l-integrazzjoni 

ekonomika u soċjali. Dawn l-Opinjonijiet ressqu argumenti b'mod 

konsistenti li biex l-Ewropej igawdu mis-suq intern, jeħtieġ li jkun 

hemm Unjoni Monetarja u Ekonomika sħiħa u integrazzjoni ekonomika 

u soċjali ulterjuri u iktar profonda, u mhux biss koordinazzjoni aħjar tal-

politiki ekonomiċi tal-Istati Membri. 

Il-kriżi enfasizzat b'mod akut il-kostijiet kemm ekonomiċi kif ukoll 

soċjali ta' non-Ewropa u d-diverġenza, u l-valur miżjud tal-politika 

ekonomika fil-livell Ewropew, b'mod partikolari, iżda mhux biss 

għall-pajjiżi taż-żona tal-euro. It-twaqqif ta' Mekkaniżmu Ewropew 

ta' Stabbiltà (MES) u t-tħabbira mill-President tal-BĊE, Mario Draghi, 

f'Lulju 2012, li kien se jagħmel "dak kollu meħtieġ" biex isalva l-munita 

unika, ikkalmaw temporanjament il-volatilità tas-suq u rristawraw il-

fiduċja tal-Ewropej u l-intrapriżi madwar id-dinja li l-Ewropa mhux se 

tikkollassa u li s-solidarjetà Ewropea għadha taħdem.

Għalhekk il-KESE laqa' l-approċċ komuni tal-erba' presidenti tal-

Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni, il-Grupp tal-euro u l-BĊE fir-

rapport imsemmi Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina, li 

ressqu lill-Kunsill Ewropew f'Ġunju 20125, biex tul id-deċennju li ġej 

nimxu lejn arkitettura tal-UEM iktar b'saħħitha bbażata fuq oqfsa 

finanzjarji, baġitarji u ekonomiċi integrati u fuq dimensjoni soċjali 

iktar soda. B'xorti ħażina, il-proċess li nbeda f'Ġunju 2012 ġie limitat 

ftit jew wisq għal-livell intergovernattiv fil-Kunsill, filwaqt li l-Parlament 

Ewropew u l-KESE dejjem għamluha ċara li s-suċċess ta' integrazzjoni 

iktar profonda tal-UE jiddependi primarjament mill-inklużjoni taċ-

ċittadini tal-UE mill-bidu nett tal-proċess. Il-KESE jinsab imħasseb 

li approċċ purament intergovernattiv ser idgħajjef iktar l-appoġġ 

tal-forzi politiċi, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili għal Ewropa iktar 

integrata. Sussegwentement, il-KESE għamel rakkomandazzjonijiet 

dettaljati biex is-soċjetà ċivili tiġi involuta iktar mill-qrib fil-governanza 

ekonomika kemm fil-livell Ewropew kif ukoll dak nazzjonali6.

III.  
Pjan ta' Azzjoni tal-KESE: Ewropa 
ta' valuri fil-prattika
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Il-KESE jemmen li l-progress lejn l-Unjoni Ekonomika huwa 

meħtieġ b'mod urġenti, peress li l-problemi fundamentali tal-

UE għadhom hemm. Mill-erba' elementi fundamentali għar-

ristrutturar tal-UEM li jissemma fir-rapport imsemmi hawn fuq, 

ftit li xejn baqa' mit-tentattiv biex jiġu eliminati n-nuqqasijiet 

sistemiċi tal-kostruzzjoni tal-UEM ta' Maastricht. F'dan il-kuntest, 

il-KESE jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jimxu lejn l-Unjoni 

Ekonomika u Fiskali fil-ħames snin li ġejjin bħala suppliment 

neċessarju għall-Unjoni Monetarja. L-Unjoni Ekonomika u Fiskali 

għandha tibni fuq sinerġiji baġitarji bejn l-Istati Membri u tinkludi 

l-komponenti li ġejjin:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Forzi konġunti Ewropej għall-investiment: Pjan ta' Investiment Ewropew b'qafas finanzjarju integrat biex jiġi żgurat investiment 

biżżejjed fil-modernizzazzjoni tal-Ewropa, prosperità dejjiema u impjieg għal kulħadd, u kwalità tal-ħajja aħjar permezz ta' tkabbir 

kwalitattiv. Il-politika tal-enerġija fl-Ewropa hija element kruċjali hawnekk. Pjan ta' dan it-tip, b'pilastru sod ta' investiment soċjali f'iktar 

impjiegi u impjiegi aħjar, jimmira li jlaqqa' t-tkabbir fil-produttività fit-tul mal-irkupru ekonomiku fil-perjodu l-qasir. Dan il-pjan jista' jagħti 

spinta ġdida għat-tkabbir kwalitattiv permezz ta' politika industrijali u tal-industrija tas-servizzi b'enfasi fuq l-użu għaqli tar-riżorsi.

2. Il-ġestjoni komuni tad-dejn taż-żona tal-euro7, inkluż it-tifdija tad-dejn, kif appella l-Parlament Ewropew8, u l-ħolqien ta' bonds taż-

żona tal-euro, kif propost fil-Green Paper9 tal-Kummissjoni Ewropea, u l-ħolqien ta' iktar eurokambjali.

3. Koordinazzjoni aħjar tal-politiki fiskali, mhux biss fuq in-naħa tan-nefqa, kif stabbilit fis-"six-pack" u t-"two-pack" u t-Trattat Fiskali, 

imma anke fin-naħa tad-dħul, b'politiki tat-taxxa koordinati aħjar biex tiġi miġġielda l-evażjoni tat-taxxa u tissaħħaħ il-leġittimità 

demokratika10.

4. Garanziji tal-assigurazzjoni tad-depożiti u l-possibbiltà ta' Mekkaniżmu Ewropew għall-Istabbiltà b'rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek 

li jkunu illikwidi imma mhux insolventi, u salvagwardja fiskali kredibbli biex tiġi ristawrata l-fiduċja fis-settur bankarju u l-iżblokkar tal-kriżi 

tal-kreditu, b'mod partikolari għall-SMEs11.

5. L-implimentazzjoni ta' koordinazzjoni ex-ante tal-politika ekonomika kif issuġġeriet il-Kummissjoni Ewropea12, inklużi 

l-kapaċità fiskali u l-mekkaniżmu ta' solidarjetà fil-livell tal-UE biex tassorbi x-xokkijiet asimetriċi13. Il-KESE laqa' l-Proċedura ta' Żbilanċ 

Makroekonomiku bħala strument importanti tal-istruttura l-ġdid ta' governanza ekonomika tal-Unjoni. Madankollu, il-proċedura tal-

iżbilanċ makroekonomiku tas-Semestru Ewropew li qiegħed fis-seħħ bħalissa jrid jiġi rivedut u msaħħaħ sabiex innaqqsu kemm id-

defiċits kif ukoll il-bilanċi favorevoli b'mod simetriku14.

6. Għandu jsir progress lejn unjoni baġitarja u fiskali koerenti permezz ta' koordinazzjoni ġenwina tal-baġits nazzjonali u Ewropej, 

filwaqt li nimxu lejn introduzzjoni gradwali ta' baġit komuni għaż-żona tal-euro li jfassal il-politika makroekonomika, bħala suppliment 

għall-politika monetarja fil-livell Komunitarju15.

7. Għandha ssir ħidma addizzjonali biex tiġi stabbilita sistema Ewropea għall-assigurazzjoni tal-qgħad16 sabiex tittaffa l-pressjoni 

monetarja u jiġi evitat li l-politiki tal-pagi tal-Istati Membri jitgħabbew bil-piż sħiħ ta' kwalunkwe xokkijiet asimetriċi.

8. L-ispirtu intraprenditorjali għandu jitħeġġeġ u l-faċilitar tal-ħolqien u l-manutenzjoni tal-intrapriżi għandhom jiġu faċilitati. 

L-awtoritajiet tal-Istat għandhom joħolqu ambjent li jkun favorevoli għall-attivitajiet tal-intrapriżi permezz ta' regoli ta' kompetizzjoni 

ġusti, billi jtejbu l-infurzar tal-liġi u t-tħaddim tas-sistema ġudizzjarja, u jiżguraw li l-ambjent leġislattiv ikun stabbli kemm jista' jkun. 

9. L-UE u l-Istati Membri b'mod kollettiv qablu li jqiegħdu l-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli fil-qalba tal-politiki tal-Unjoni 

għall-ambjent, l-ekonomija, u qabel kollox, l-enerġija. L-Unjoni trid tindirizza l-preokkupazzjonijiet attwali tal-pubbliku dwar l-ispejjeż 

tal-enerġija, il-karburanti tal-idrokarbonju għat-trasport u l-provvista tas-sħana, dawl u elettriku għall-użu fid-djar u fl-intrapriżi. Il-KESE 

jirrakkomanda li s-suq intern tal-enerġija jiġi kkompletat billi jsir progress fil-pjani għall-interkonnessjoni tal-grilji nazzjonali tal-enerġija fi 

grilja Ewropea li tippermetti li l-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli tittejjeb kemm jista' jkun u li l-livelli tal-prezzijiet fl-Istati Membri jiġu 

armonizzati.

10. Għandhom jissaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur u d-drittijiet tal-konsumatur fil-qafas tad-drittijiet taċ-ċittadini, bl-għan li 

jiżdiedu l-parteċipazzjoni u r-responsabilizzazzjoni tal-konsumaturi fid-definizzjoni tal-politiki ekonomiċi u tat-tkabbir soċjali sostenibbli u 

responsabbli.
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għandhom jirċievu l-istess attenzjoni bħall-iżbilanci ekonomiċi. Għad li 

l-politika soċjali hija kompetenza kondiviża bejn l-UE u l-Istati Membri, 

fejn id-diversi sistemi u politiki soċjali nazzjonali u l-inizjattivi Ewropej 

iridu jikkomplementaw lil xulxin, din hija kruċjali biex jiġi aċċettat il-

proċess ta' integrazzjoni.

Għalhekk l-elementi essenzjali ta' Unjoni iktar Soċjali - bħala xprun 

għal ekonomija tas-suq soċjali ferm kompetittiva, li timmira lejn livell 

massimu ta' impjiegi u progress soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni - 

huma l-istandards soċjali minimi Ewropej, mekkaniżmi ta' solidarjetà 

permezz ta' programmi u finanzjament, kif ukoll stabilizzaturi soċjali, 

u inizjattivi li jiżguraw it-trattament indaqs u l-mobbiltà ġusta għal 

kulħadd fis-suq tax-xogħol Ewropew.

Għall-KESE, il-politika għandha tkun immirata iktar lejn in-nies milli lejn 

is-swieq. Tul dawn l-aħħar snin, il-KESE kemm-il darba saħaq li għandha 

tingħata attenzjoni partikolari lil-livell massimu ta' impjiegi u l-ħolqien 

tal-impjiegi u l-aġġornament tal-ħiliet u li għandu jiġi żgurat tqabbil 

aħjar bejn il-kwalifiki u l-bżonnijiet tas-suq, l-impjegabbiltà, il-kwalità 

tax-xogħol u l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi u impjiegi aħjar. L-Ewropa 

trid tagħti spinta ikbar u kredibbiltà biex tikseb l-għanijiet tal-Istrateġija 

Ewropa 2020, li tinkludi monitoraġġ imtejjeb fil-kuntest tas-Semestru 

Ewropew. It-Trattat ta' Lisbona joffri possibbiltajiet ġodda għat-tisħiħ 

tal-aspetti soċjali tal-Ewropa, li għad iridu jiġu studjati bis-sħiħ.

B.  Nibnu Ewropa ġusta billi niżviluppaw 
l-Unjoni Soċjali biex tingħata spinta  
lit-tkabbir u l-impjiegi

Minħabba l-kriżi ekonomika u l-effetti soċjali tagħha, ħafna ċittadini 

jibżgħu li l-mudell soċjali Ewropew jinsab mhedded u li l-integrazzjoni 

tas-suq qed tiddomina l-Aġenda tal-UE. B'riżultat ta' dan, qed 

jitilfu l-fiduċja fir-rieda u l-kapaċità tal-istituzzjonijiet tal-UE li jtejbu 

l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ħajja taċ-ċittadini. X'kienu l-elementi 

essenzjali ta' Ewropa Soċjali s'issa? Il-White Paper tal-Kummissjoni 

tal-1994 dwar il-politika soċjali ddeskriviet "mudell soċjali Ewropew" 

f'termini ta' valuri li jinkludu d-demokrazija u d-drittijiet individwali, 

negozjar kollettiv liberu, l-ekonomija tas-suq, opportunitajiet indaqs 

għal kulħadd u l-ħarsien soċjali u s-solidarjetà. Dan il-mudell huwa 

bbażat fuq il-konvinzjoni li l-progress ekonomiku u l-progress soċjali 

huma inseparabbli: "il-kompetittività u s-solidarjetà t-tnejn tqiesu fil-

bini ta' Ewropa ta' suċċess għall-futur"17.

Il-KESE minn dejjem enfasizza li l-UE mhijiex biss suq uniku iżda proġett 

politiku kbir ibbażat fuq valuri sodi u drittijiet soċjali fundamentali, u 

li t-tkabbir fl-UE dejjem għandu jimxi id f'id mal-progress soċjali. Sfida 

ewlenija wara l-kriżi hi li jitnaqqas il-faqar u tinbena mill-ġdid il-fiduċja 

fi proċess ta' integrazzjoni ġust u soċjali. Għalhekk, l-iżbilanċi soċjali 

Għal dan il-għan, il-KESE jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jiżviluppaw Unjoni Soċjali bil-prijoritajiet li ġejjin:

1. Enfasi fuq il-koeżjoni soċjali f'kull qasam ta' politika: l-aħħar tkabbir tal-UE, segwit mill-kriżi soċjali, iż-żieda fid-disparitajiet kemm 

bejn l-Istati Membri kif ukoll fihom fi ħdanhom, u l-wegħda ta' koeżjoni soċjali u progress soċjali, li ma saritx realtà għal kulħadd. Għalhekk 

hemm bżonn li l-koeżjoni soċjali tingħata spinta ġdida.

2. Għandha titfassal Aġenda Soċjali Ewropea flimkien mal-partijiet interessati kollha: Programm Soċjali li jinkludi Pjan ta' Azzjoni 

jista' jistabbilixxi miri ċari u konkreti, kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi, ikun ibbażat fuq il-miri diġà stabbiliti fl-Istrateġija Ewropa 

2020 u jibni fuqhom, speċjalment biex jiġu appoġġjati l-isforzi għar-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa, jittejbu s-servizzi, jitnaqqas u jiġi 

eradikat il-qgħad fuq skala kbira, jiġu żgurati d-drittijiet soċjali fundamentali, jiġu promossi l-intraprenditorija u l-impjiegi l-ġodda, jiġi 

miġġieled il-faqar, tinżamm l-inklużjoni soċjali, jiġi ffaċilitat l-investiment soċjali, jiġu promossi l-edukazzjoni għolja u t-taħriġ, tittejjeb 

il-mobbiltà ġusta, u jiġu żviluppati l-governanza soċjali u r-responsabbiltà parteċipattiva tal-proġett Ewropew18.

3. Għandu jiġi żgurat il-moviment ħieles tal-ħaddiema u b'hekk jiġi salvagwardjat id-dritt li wieħed jaħdem u jgħix f' pajjiż ieħor bħala 

wieħed mid-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-projbizzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni, imnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali u fit-Trattati Ewropej, hija ta' importanza kruċjali għaċ-ċittadini Ewropej. Il-KESE jopponi kull limitazzjoni ta' din il-libertà 

fundamentali u jinsab imħasseb dwar id-dubji li qed jitqajmu bħalissa dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Barra dan, u fil-ħames snin li 

ġejjin, se jkunu meħtieġa miżuri effiċjenti biex tiġi stabbilita mobbiltà ġusta.
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4. Għandhom jiġu stabbiliti standards għal introjtu minimu: waħda mil-lezzjonijiet li nsiltu mill-kriżi soċjali hija li għandu jiġi żgurat li 

ċ-ċittadini jiġu mħarsa aħjar. Mhuwiex biżżejjed li jiġi provdut ħruġ tal-emerġenza għall-banek - l-individwi għandhom bżonn wieħed 

ukoll. Għalhekk il-KESE appella għal inizjattiva Ewropea biex jiġu stabbiliti standards Ewropej għal introjtu minimu. Fi żminijiet ta' kriżi 

l-Ewropa teħtieġ stabilizzaturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom19.

5. Għandhom jittejbu l-prospetti għaż-żgħażagħ: l-Ewropa sempliċiment ma tistax tistenna li s-sitwazzjoni ekonomika tirpilja; trid 

taġixxi malajr u b'mod effiċjenti biex ittejjeb il-prospetti tal-impjieg għaż-żgħażagħ Ewropej. Barra minn hekk, u f'bosta Stati Membri, 

il-problemi strutturali jridu jiġu indirizzati permezz ta' riformi fis-swieq tax-xogħol u fis-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Ġenerazzjoni 

"mitlufa", bil-potenzjal ta' żgħażagħ li jibqa' ma jintużax, tista' thedded l-idea sħiħa tal-integrazzjoni Ewropea. Jeħtieġ li jiġi provdut 

finanzjament biżżejjed għal dan il-għan. Għandu jitwaqqaf programm Komunitarju għall-impjieg taż-żgħażagħ (Fond għall-impjieg taż-

żgħażagħ) fuq il-mudell tal-Fond għall-Globalizzazzjoni20.

6. Għandhom jiġu promossi s-sħubija soċjali u l-awtonomija tan-negozjar kollettiv: huwa essenzjali li nippromovu l-awtonomija 

tal-imsieħba soċjali u r-rwol speċjali tagħhom previst mit-Trattati, u, qabel kollox, li tiġi rispettata għalkollox l-awtonomija tan-negozjar 

tal-pagi fil-kuntest tas-"Semestru Ewropew". Barra minnn hekk, l-UE trid tiżgura li l-ftehimiet bejn l-imsieħba soċjali Ewropej jiġu rispettati 

kompletament. Dan ifisser li l-ftehimiet li ntlaħqu fil-kuntest tad-djalogu soċjali għandhom jissarrfu f'leġislazzjoni vinkolanti jekk jixtiequ 

l-imsieħba soċjali.

7. Għandha tiġi żviluppata Aġenda tal-UE għal "xogħol 4.0" ("work 4.0") b'relazzjonijiet industrijali li jiżguraw id-demokrazija fil-post 

tax-xogħol: drittijiet tal-ħaddiema adegwati u dispożizzjonijiet tajbin għas-saħħa u s-sigurtà huma elementi essenzjali għat-tfassil u 

l-modernizzazzjoni tal-mudell soċjali Ewropew. L-iżviluppi teknoloġiċi u ekonomiċi bħall-cloud computing, big data u żviluppi fil-katina 

tal-valur tad-data, fabbriki intelliġenti, ir-robotika, eċċ. qed ibiddlu d-dinja tax-xogħol u l-ħidma. Il-modernizzazzjoni neċessarja tal-bażi 

industrijali u s-servizzi tal-UE teħtieġ l-involviment u l-parteċipazzjoni attiva tal-impjegati fil-proċessi tal-innovazzjoni soċjali.

8. Għandhom jiġu żgurati l-antidiskriminazzjoni u l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd: (a) l-ebda diskriminazzjoni tal-ġeneru fir-

rigward tal-ħarsien soċjali, assigurazzjoni iktar effettiva ta' pagi indaqs, żieda fil-persentaġġ ta' nisa fuq bordijiet maniġerjali u superviżorji, 

u l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tat-Trattament Indaqs lil hinn mill-impjieg, u (b) l-ebda diskriminazzjoni ta' diżabbiltà 

fir-rigward tal-ħarsien soċjali u garanziji iktar effettivi li d-drittijiet kollha tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali jitgawdew b'mod indaqs 

mill-persuni kollha b'diżabbiltà.

9. Għandu jkun hemm protokoll tal-progress soċjali fit-Trattati: il-KESE diġà ssuġġerixxa li jiddaħħal protokoll tal-progress soċjali 

fit-Trattati Ewropej, li jkun intiż li jiċċara r-relazzjoni bejn id-drittijiet soċjali fundamentali u l-libertajiet ekonomiċi billi jikkonferma li s-suq 

uniku mhuwiex riżultat fih innifsu, iżda li ġie stabbilit biex jinkiseb progress soċjali għaċ-ċittadini kollha tal-UE21.
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C.  Nibnu Ewropa demokratika u ċivika  
bil-ħolqien ta' spazju pubbliku Ewropew 

Il-kriżi ekonomika kkonfermat kemm hi interkonnessa s-soċjetà 

Ewropea. Huwa ċar li l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell 

Ewropew ma jistax ikun leġittimu u effettiv sakemm ma jkunx 

appoġġjat minn arranġamenti adatti ta' governanza.

Organizzazzjoni politika demokratika tistrieħ fuq żewġ pilastri, 

waħda ċivika u l-oħra politika. Dawn għandhom rabta komuni 

permezz tal-kunċett ta' ċittadinanza attiva. L-UE ma tistax tissopravivixxi 

l-kriżi ekonomika u istituzzjonali mingħajr ma tieħu passi kuraġġużi biex 

issir komunità politika demokratika.
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Għal dan il-għan, il-KESE jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jimxu b'pass imħaffef fit-triq li tavvanza l-parteċipazzjoni demokratika 

u ċivika, b'mod partikolari bl-implimentazzjoni tal-proposti li ġejjin:

1. L-UE għandha torganizza Konvenzjoni Ewropea dwar id-Demokrazija Parteċipattiva u ċ-Ċittadinanza Attiva. Din il-Konvenzjoni 

għandha tibda fl-2015.

2. It-tisħiħ tal-mekkaniżmi għad-demokrazija parteċipattiva b'konformità mal-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). 

Fir-rigward tad-djalogu ċivili orizzontali (Artikolu 11(1) u d-djalogu ċivili vertikali (Artikolu 11(2)), il-Kumitat jappella għal regoli li jirregolaw 

il-proċeduri u l-parteċipanti tagħhom22. Il-KESE jirrakkomanda wkoll li jitfassal studju dettaljat tal-proċessi eżistenti għall-parteċipazzjoni 

tas-soċjetà ċivili; li r-Reġistru tat-Trasparenza jiġi estiż biex jinkludi l-Kunsill; l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom joħolqu bażi tad-data 

unika b'informazzjoni dwar il-kuntatti, il-konsultazzjonijiet u d-djalogu mas-soċjetà ċivili, u jfasslu rapport annwali - bħala għodda ta' 

komunikazzjoni utli biex tintwera l-iskala tad-demokrazija parteċipattiva fl-UE23.

3. L-introduzzjoni ta' korsijiet dwar l-Ewropa, il-kultura tagħha u l-istorja tagħha, fl-Istati Membri kollha u l-korsijiet dwar l-edukazzjoni 

ċivika għandhom ikunu iktar prominenti fil-kurrikuli tal-iskejjel, u għandha tiġi appoġġjata u kkoordinata anke fil-livell Ewropew.

4. Għandha ssir enfasi partikolari fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadinanza tal-UE. Il-KESE jqis li l-UE għandha ssaħħaħ il-kultura 

tad-drittijiet fundamentali fil-livell tal-UE u li d-drittijiet fundamentali soċjali huma "indiviżibbli" mid-drittijiet ċivili u politiċi u għalhekk 

jeħtieġu attenzjoni speċjali, b'kunsiderazzjoni tas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 

2014 dwar Aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni u FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm 

taż-żona tal-euro24. Għalhekk il-KESE jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jibnu kultura orjentata lejn il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-

drittijiet fundamentali fil-livell kollha ta' gvern u mifruxa fl-oqsma kollha ta' politika u leġislazzjoni u jħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni 

biex taġixxi b'mod effettiv f'dan il-qasam fir-rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati u li tipproponi miżuri u attivitajiet promozzjonali 

addizzjonali25.

5. Għandu jiġi adottat statut tal-fondazzjoni Ewropea u tal-assoċjazzjoni Ewropea. Il-KESE jtenni wkoll l-appoġġ tiegħu għall-abbozz 

ta' statut tal-fondazzjoni Ewropea, u jenfasizza li jeħtieġ li tiġi evitata kwalunkwe xorta ta' diskriminazzjoni bejn it-tali fondazzjonijiet u 

l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej26. Mill-ġdid jappella lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal Statut Ewropew tal-assoċjazzjonijiet27.
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6. Għandha ssir valutazzjoni minnufih mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-Istandards Minimi għall-Konsultazzjoni, sabiex 

jiddaħħlu standards aħjar għall-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet billi jiddaħħlu mekkaniżmi għall-

konsultazzjonijiet li jkunu iktar sistematiċi, strutturati, u jekk hemm bżonn jiġu appoġġjati finanzjarjament. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li, tal-inqas, jinħolqu korpi konsultattivi fil-livell adatt biex jitfasslu rakkomandazzjonijiet dwar l-iżvilupp ambjentali, ekonomiku u 

soċjali li jinvolvi firxa sħiħa ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili bil-għan li jiġu promossi d-djalogu ċivili u l-kunsens dwar il-governanza 

demokratika28.

7. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tippreżenta Green Paper li fiha tiġi żviluppata proposta ta' politika ċara biex jiġi stabbilit qafas 

permanenti u stabbli għal djalogu ċivili vertikali, trasversali u orizzontali. L-Istati Membri huma mitluba jistabbilixxu l-mekkaniżmi u l-korpi 

neċessarji biex id-djalogu ċivili jkun jista' jseħħ fil-livell nazzjonali u sottonazzjonali.

8. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma residenti fit-tul fl-UE għandhom jingħataw l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini tal-UE. Il-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tapplika għan-nies kollha li jgħixu l-Ewropa, mhux biss għaċ-ċittadini tal-UE. Għalhekk, l-UE għandha tadotta 

Kodiċi tal-Immigrazzjoni biex tipprovdi iktar trasparenza u ċarezza legali dwar id-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu 

fl-UE. Il-Kumitat iqis li l-liġi Ewropea tal-immigrazzjoni għandha tiżgura trattament ugwali u l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni29.

9. Għandhom jiġu promossi l-proġetti li huma viżibbli għall-pubbliku, bħall-Karta Ewropea taż-Żgħażagħ, l-Istitut Universitarju 

Ewropew, u l-bini ta' spazju pubbliku strutturat għad-djalogu ċivili Ewropew.
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