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EDITORJAL Tmien xhur wara li bdiet ir-“rebbiegħa 
Għarbija” — ejjew nieqfu u nirrifl ettu ftitGħeżież qarrejja,

Il-kriżi fi nanzjarja attwali laqtet lil bosta ċittadini tal-
UE. Il-frażijiet “dejn pubbliku”, “miżuri ta’ awsterità” u 
“swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu” malajr saru pro-
minenti ħafna fl -aħbarijiet ta’ kuljum, u huma tfakkira 
tal-qagħda soċjali xejn sabiħa attwali. Il-miżuri meħuda 
mill-politiċi u l-istituzzjonijiet pubblċi għandhom jirri-
fl ettu u jindirizzaw dak li ċ-ċittadini għaddejjin minnu 
f’pajjiżhom. Huwa għalhekk li l-pożizzjoni tal-KESE 

dwar il-baġit futur tal-UE hija li l-UE għandha ssir mudell ta’ responsabbiltà ekonomika, 
u li tagħmel l-aħjar użu mill-baġit tagħha. 

Il-KESE jirrakkomanda li titnaqqas il-burokrazija relatata mal-fondi tal-UE bil-għan 
li dawn ir-riżorsi, li huma maħsuba biex jagħtu spinta lit-tkabbir u jkunu ta’ benefi ċċju 
għall-Ewropej kollha, jiswew għal xi ħaġa. L-opinjoni dwar “Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE” 
titlob li l-leġiżlaturi tal-UE joħolqu struttura baġitarja ġdida li tissodisfa l-istennijiet taċ-
ċittadini tal-UE. Hija tirrakkomanda sistema ġdida ta’ dħul ibbażata bis-sħiħ fuq ir-riżorsi 
proprji tal-UE u tissuġġerixxi li l-prinċipju tal-“juste retour” jitwarrab għalkollox. 

Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) hija eżempju tajjeb ta’ politika li qdiet lill-Ewropej 
għal għexieren ta’ snin. Sa ft it taż-żmien ilu, il-PAK kienet tikkostitwixxi proporzjon kbir 
sew mill-baġit tal-UE. Peress li l-fondi attwali għall-PAK se jiskadu fl -2013, id-diskussjo-
nijiet dwar il-futur tagħha jimxu id f’id mar-reviżjoni tal-baġit tal-UE għal wara l-2013.

Il-KESE huwa tal-fehma li l-PAK għandha tinbidel b’mod li tiżgura li l-agrikoltura 
tkun qasam li jagħmel il-qligħ fi lwaqt li tiggarantixxi dħul ġust għall-bdiewa fl -UE. Fost 
aff arijiet oħra, il-PAK tippromwovi l-użu sostenibbli tar-riżorsi u l-konservazzjoni tal-
bijodiversità, u fl -istess ħin issaħħaħ il-potenzjal għall-impjieg rurali.

Peress li, attwalment, 7 % biss tal-bdiewa għandhom inqas minn 35 sena u wieħed 
minn kull tlieta għandu ’l fuq minn 65, jeħtieġ li nħeġġu liż-żgħażagħ jaħdmu fi l-qasam 
tal-biedja. Bis-saħħa tal-fatt li l-KESE huwa korp li jirrappreżenta liċ-ċittadini nnifi shom 
u li jien stess kont bidwi għal żmien twil, nistgħu nippruvaw inwasslu l-messaġġ li l-biedja 
tabilħaqq tipprovdi vantaġġi.

X’inhu l-iskop ta’ baġit Ewropew ambizzjuż?

Dan it-tip ta’ baġit jagħmilha possibbli li strateġija għal Ewropa intelliġenti, sostenib-
bli u inklużiva ssir realtà. Bil-għan li dan iseħħ, l-UE għandha timplimenta politika ta’ 
koeżjoni soda, fl essibbli u adattata għall-ħtiġijiet lokali. Iżda, għadd ta’ partijiet interessati 
qed jitolbu għal tnaqqis fi r-riżorsi allokati lil din il-politika, permezz tal-argument li ċ-ċifra 
attwali ta’ 38.4 % (il-medja għall-perjodu 2000–06) tal-baġit tal-UE hija għolja wisq. Dan 
daħk fi l-wiċċ! Hu x’inhu l-każ, qatt mhu se jirnexxilna jkollna Ewropa sostenibbli 
mingħajr tkabbir ekonomiku ta’ kwalità għolja. L-ikkompletar tas-suq intern huwa vitali 
għalina biex inħeġġu t-tkabbir, l-investiment, l-esportazzjonijiet, il-ħolqien tal-impjiegi, 
l-industrija sostenibbli u s-servizzi innovattivi. 

Jacques Delors darba qal: “Jeħtieġ li l-mudell ekonomiku Ewropew jibqa’ ħaj 
permezz ta’ tliet prinċipji: il-kompetizzjoni biex tagħtih spinta, il-kooperazzjoni biex 
issaħħu u s-solidarjetà biex tgħaqqdu”.

Ejja ma nħalltux l-ibbilanċjar tal-baġits nazzjonali mal-ibbilanċjar tal-baġit tal-UE. 
Il-kompetittività tal-Ewropa titlob ċerti impenji: investiment għat-tul, impjiegi sostenibbli 
u viżjoni għall-futur. 
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Pariġi: Konferenza Konġunta 
dwar il-50 anniversarju 
tal-“Karta Soċjali Ewropea” 
tal-Kunsill tal-Ewropa, 
organizzata mill-Kumitat 
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KESE, Brussell: 
Seduta pubblika dwar 
l-organiżmi ġenetikament 
modifi kati fl -UE

F’DIN IL-ĦARĠA
Il-kompetizzjoni Design 11 u 
attivitajiet kulturali fi l-KESE 
matul il-Presidenza Pollakka

Ir-riforma l-ġdida tal-PAK

Il-futur tal-bdiewa

Il-bdiewa Ewropej jiff aċċjaw 
dinja globalizzata

Il-ġlieda kontra t-tibdil fi l-klima

Ir-relazzjonijiet esterni tal-KESE: 
Kontribut għall-istabbiltà fi l-
baċir tal-Mediterran

Il-Premju tal-KESE għas-Soċjetà 
Ċivili: L-ippremjar tal-eċċellenza 
fl -ambitu tal-inizjattivi tas-
soċjetà ċivili
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S’issa din is-sena kienet waħda bieżla 
għall-Kumitat ta’ Segwitu tal-Euromed fi  
ħdan il-KESE u aktarx li t-tendenza mhi-
jiex se tinbidel. Hekk kif bdew l-avveni-
menti fi t-Tuneżija f’Jannar ta’ dis-sena, 
u saħansitra qabel ma r-“rivoluzzjonijiet 
Għarab” — kif qed jissejħu aktar komune-
ment bl-Għarbi fl -avvenimenti fi r-reġjun 
— infi rxu fl -Eġittu, malajr saret ovvja għal 
dawk kollha fil-KESE li huma involuti 
mill-qrib fi r-reġjun Ewro-Mediterranju, 
li kienet qed isseħħ xi ħaġa profonda.

Wara li ħa pawża qasira ħafna ta’ 
rifl essjoni, il-Kumitat ta’ Segwitu tal-Euro-
med (EMFC) nieda l-ħidma tiegħu biex 
jimpenja ruħu mas-soċjetà ċivili ħielsa u 
indipendenti li qed tibda tqum fi r-reġjun u 
biex jikkonsolida r-riżultati miksuba mill-
poplu fi t-toroq fi r-reġjun. B’hekk, l-EMFC 
iff oka fuq l-aħjar użu possibbli tal-punti 
fejn il-KESE huwa l-aktar b’saħħtu: li 
jiġbor flimkien organizzazzjonijiet ta’ 
msieħba soċjali li kienu, u f’xi każijiet, 
għadhom ma jiftehmux bejniethom, li 
jfi ttex kooperazzjoni ma’ organizzazzjo-
nijiet oħra fi l-qasam, bħall-Fondazzjoni 
Ewropea għat-Taħriġ (ETF) u l-Orga-
nizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 
(ILO), li jappella għal azzjoni kkoordi-
nata mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra, 
u b’mod ġenerali li jqiegħed fi l-prattika 
l-għarfi en espert tiegħu għall-benefi ċċju 
ta’ dawk li huma msieħba miegħu. B’mod 

aktar speċifi ku, organizza vjaġġi esplora-
torji lejn it-Tuneżija u l-Marokk biex jim-
penja ruħu ma’ fi rxa wiesgħa ta’ soċjetà 
ċivili u jidentifi ka msieħba ġodda — u fi l-
każ tal-Marokk, biex ifi ttex ukoll kuntatti 
mal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali l-ġdid 
Marokkin. Aktar żjajjar maħsuba għall-
ġbir tal-fatti fi l-Libanu u possibbilment 
fl-Eġittu huma skedati fil-ħarifa aktar 
tard din is-sena, bi tħejjija għas-Summit 
tal-Kunsilli Ekonomiċi u Soċjali u Isti-
tuzzjonijiet Simili tal-Euromed. Filwaqt 
li dawn l-esperjenzi huma intensivi ħafna 
u ħafna drabi jitolbu sforz kbir, m’hemm 
l-ebda dubju li huma wkoll ta’ sodisfazzjon 
kbir peress li jagħmluha possibbli li nsiru 

nafu s-soċjetà ċivili ta’ vera fi r-reġjuni tal-
pajjiżi kif ukoll li dawn isiru midħla tar-
rwol tal-KESE.

Wieħed ikun qed jilludi ruħu jekk jem-
men li ma baqax aktar sforzi xi jsiru. Għad 
baqa’ riskji konsiderevoli u għalhekk huwa 
essenzjali li jibqa’ jkun hemm involviment 
u impenn min-naħa tal-UE fi r-rigward tal-
għanijiet tar-“rivoluzzjonijiet” fi r-reġjun. 
Għalissa l-imsieħba tagħna u l-KESE 
jistgħu biss jiżirgħu ż-żerriegħa tad-demo-
krazija bit-tama li din tagħti l-frott tagħha 
f’futur mhux wisq ’il bogħod. Komplu 
segwuna… (gh) ●
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L-inizjattiva LEADER bħala mudell għas-
sħubijiet fi l-qasam tal-iżvilupp lokali

L-approċċ tal-inizjattiva LEADER tal-
UE għandu l-għan li jkun mudell għall-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
fl-iżvilupp lokali. Iżda din l-inizjattiva 
għadha ma sfruttatx bis-sħiħ il-poten-
zjal tagħha li tintegra l-bżonnijiet lokali 
fi strateġiji ta’ żvilupp, li timmobilizza 
l-partijiet interessati u tippromwovi 
l-innovazzjoni lokali. Dawn kienu 
l-konklużjonijiet ewlenin ta’ seduta 
dwar is-suġġett “LEADER bħala għodda 

għall-iżvilupp lokali” li saret mill-KESE 
fl -20 ta’ Ġunju fi  Brussell. Il-parteċipanti 
talbu regoli amministrattivi uniformi, ċari 
u ssemplifi kati, aktar parteċipazzjoni min-
naħa tal-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali (LAK) 
fl -ippjanar tal-iżvilupp lokali, iżjed libertà 
fl -għażla tal-prijoritajiet lokali u l-impli-
mentazzjoni ta’ soluzzjonijiet lokali, 
trasparenza msaħħa fl-operazzjonijiet 
tal-LAK u l-monitoraġġ u l-valutazzjoni, 
kif ukoll it-tisħiħ tal-kapaċità għall-atturi 

lokali kollha. Il-konklużjonijiet tas-
seduta se jikkontribwixxu għall-opinjoni 
tal-KESE dwar “LEADER bħala għodda 
għall-iżvilupp lokali”, li qed titħejja 
bħalissa fil-kuntest tad-dibattitu dwar 
il-futur tal-PAK u l-pilastru tagħha fi l-
qasam tal-iżvilupp rurali. (rh) ●
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IL-PLENARJA FI FTIT KLIEM
Il-Kummissjoni Ewropea titħeġġeġ li żżomm 
il-kwalità tal-impjiegi

Il-kriżi fi nanzjarja kellha implikazzjo-
nijiet wiesgħa għas-suq tax-xogħol 
Ewropew. Il-livelli ta’ impjieg niżlu 
għal madwar 69  %. B’risposta għal 
dan, il-Kummissjoni Ewropea fasslet 
inizjattiva bil-għan li ttejjeb ir-rata ta’ 
impjieg u terġa’ ssawwar il-fi duċja fi s-
suq tax-xogħol Ewropew. L-inizjattiva 
“Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda” 
ġiet analizzata f’opinjoni tal-KESE 
mfassla mis-Sinjura Drbalová (Grupp 
ta’ Min Iħaddem, Repubblika Ċeka) 
bħala relatur u s-Sur Zufi aur Narvaiza 
(Grupp tal-Impjegati, Spanja) bħala 
korelatur.

Il-KESE jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħidma tal-Kummissjoni f’dan il-
qasam u jħeġġeġ lill-Istati Membri jibnu fuqha billi jużaw id-djalogu 
soċjali u ċivili bħala xprun tal-isforzi tagħhom. Madankollu, il-KESE 
jissuġġerixxi li l-inizjattiva ma tirrifl ettix il-prijorità li jinħolqu impjiegi 
ta’ kwalità għolja u jinsisti li huwa importanti ħafna li jiġi ggarantit li 
tinżamm il-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema u li dawn ma jiġux 
issagrifi kati f’isem suq tax-xogħol iktar effi  ċjenti. ●

Protezzjoni fi nanzjarja tal-konsumaturi: 
prijorità għall-KESE

Il-kriżi ekonomika ġabet fi d-dieher il-proliferazzjoni massiva ta’ prodotti 
fi nanzjarji li seħħet reċentement. Il-konsumaturi kollha inevitabbilment 
jiltaqgħu magħhom f’xi ħin jew ieħor, pereżempju, huma u jixtru l-pro-
prjetà jew huma u jinvestu t-tifdil tagħhom. Għal din ir-raġuni, il-KESE 
jixtieq joħloq qafas ġdid bil-għan li jtejjeb l-għarfi en tal-konsumaturi 
u ta’ min jissellef fi r-rigward tal-prodotti off ruti lilhom u d-drittijiet 
tagħhom, u li jiggarantixxi li jkunu dejjem protetti bis-sħiħ. Żewġ opin-
jonijiet ġodda adottati fi s-sessjoni plenarja ta’ Lulju se jikkontribwixxu 
għall-armonizzazzjoni tas-suq tal-ipoteki tal-UE u biex tingħata spje-
gazzjoni lill-konsumaturi ta’ x’inhuma d-drittijiet tagħhom fi r-rigward 
ta’ prodotti fi nanzjarji ġodda.

L-ewwel nett, l-opinjoni tal-KESE dwar “Il-ft ehimiet tal-kreditu — 
proprjetà residenzjali”, imfassla minn Reine-Claude Mader (Grupp 
ta’ Interessi Varji, Franza), se tgħin biex jerġgħu jissawru l-fi duċja tal-

konsumatur u l-istabbiltà fi nanzjarja permezz ta’ suq uniku effi  ċjenti 
u kompetittiv. It-tieni nett, l-opinjoni tal-KESE dwar “L-edukazzjoni 
fi nanzjarja u l-konsum responsabbli tal-prodotti fi nanzjarji” imfassla 
minn Carlos Trias Pintó (Grupp ta’ Interessi Varji, Spanja), se tgħin 
biex jittejjeb l-għarfi en dwar il-prodotti fi nanzjarji permezz tal-edu-
kazzjoni. (ail) ●

Niżguraw il-ġejjieni tal-enerġija għall-Ewropa

L-isfida li jiġu żgurati s-sorsi tal-
enerġija tal-Ewropa hija s-suġġett ta’ 
żewġ opinjonijiet, bit-tnejn li huma 
jenfasizzaw l-importanza tal-ippja-
nar fi t-tul u tal-effi  ċjenza biex tissolva 
d-dilemma li qiegħda dejjem tikber 
dwar l-enerġija tal-Ewropa. L-opin-
joni li tfasslet mis-Sur Zbořil (Grupp 
ta’ Min Iħaddem, ir-Repubblika 
Ċeka) u l-korelatur is-Sur Gibellieri 
(delegat, l-Italja), tħeġġeġ lill-Kum-
missjoni Ewropea tadotta approċċ 
proattiv biex jiġi żgurat u mtejjeb 
l-aċċess għall-materja prima. Il-KESE 
jemmen f’politika barranija aktar attiva 

f’dan il-qasam, kemm fi l-monitoraġġ tas-sitwazzjoni tal-kummerċ inter-
nazzjonali kif ukoll fi t-tħeġġiġ tan-negozjati internazzjonali permezz 
tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). 

Il-kwistjoni dwar kif tittejjeb l-effi  ċjenza fl -użu tal-enerġija tqaj-
met fl -opinjoni mħejjija mir-relatur is-Sinjura Sirkeinen (Grupp ta’ 
Min Iħaddem, il-Finlandja). Filwaqt li jappoġġja bis-sħiħ il-mira 
tal-effi  ċjenza fl -użu tal-enerġija, il-KESE jqajjem diversi kwistjoni-
jiet. Il-KESE jinnota li l-effi  ċjenza fl -użu tal-enerġija u l-iff rankar tal-
enerġija jiddependu ħafna minn bidliet fi d-drawwiet tal-użu tal-enerġija. 
Għaldaqstant, il-KESE huwa mħasseb dwar il-fatt li l-approċċ tal-Kum-
missjoni jistrieħ wisq fuq ir-regolazzjoni u jissottovaluta l-inċentivi 
pożittivi bħala metodi biex tinbidel l-imġiba. Il-KESE jemmen ukoll li 
aktar għandha ssir enfasi fuq proġetti sostenibbli fi t-tul milli fuq kisbiet 
fuq perjodu qasir ta’ żmien. (ma) ●

Il-kooperazzjoni fi l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni

F’xi Stati Membri ħareġ fi d-dieher in-nuqqas ta’ integrazzjoni, u l-pro-
blemi li jirriżultaw minn dan joħolqu sitwazzjoni allarmanti. Rajna 
żieda ġenerali fi l-livelli ta’ ksenofobija u diskriminazzjoni, u l-Istati 

Membri u l-UE qed ifi ttxu soluzzjoni għal dawn il-problemi. Sabiex 
jingħata kontribut għad-dibattitu, tfasslet opinjoni tal-KESE mis-Sur 
Pariza Castaños (Grupp tal-Impjegati, Spanja). L-opinjoni tenfasizza 
l-importanza li l-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll is-soċjetà ċivili 
jiġu involuti meta tkun qed tiġi indirizzata din il-problema, billi huma 
l-atturi prinċipali u jinsabu fl -eqreb livell taċ-ċittadini. 

Il-KESE jisħaq li l-integrazzjoni mhix att legali, iżda proċess soċjali 
kumpless li jiżviluppa matul perjodu twil ta’ żmien u jinvolvi diversi 
dimensjonijiet u atturi. Għalhekk, il-promozzjoni tal-koeżistenza u 
l-integrazzjoni jirrikjedu l-kooperazzjoni fi l-livelli kollha. Fuq il-bażi 
ta’ dan, il-KESE jipproponi li jiġu stabbiliti kunsilli, forums u pjattaformi 
konsultattivi sabiex il-kontribut tas-soċjetà ċivili jinstema’ meta jitfasslu 
l-politiki tal-integrazzjoni. (ma) ●

Negħlbu l-konfużjoni transkonfi nali

Il-Kumitat adotta żewġ opinjonijiet 
li jiffukaw fuq kif jistgħu jitnaqqsu 
d-diffi  kultajiet transkonfi nali li jħabbtu 
wiċċhom magħhom iċ-ċittadini u 
n-negozji Ewropej. L-ewwel opinjoni, 
imfassla mis-Sur Farrugia (Grupp ta’ 
Min Iħaddem, Malta), tikkonċerna 
s-sistema fi skali. Ħafna drabi n-nies ft it 
li xejn jirċievu għajnuna fi r-rigward tal-
proċeduri fi skali u l-KESE jemmen li 
għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi 
biex il-proċeduri jkunu sempliċi u 
ċari. Eżempju ta’ mekkaniżmu pro-
post fl -opinjoni huwa l-istabbiliment 
ta’ servizzi “one-stop shop” madwar 

l-UE, fejn in-nies ikunu jistgħu jirċievu l-informazzjoni u d-dokumenti 
meħtieġa u jħallsu t-taxxi.

Is-semplifi kazzjoni tas-servizzi transkonfi nali hija kwistjoni oħra 
li qed tiġi diskussa f’opinjoni mfassla mis-Sur Siecker (Grupp tal-
Impjegati, il-Pajjiżi l-Baxxi). Il-KESE jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforz tal-
Kummissjoni Ewropea biex ittejjeb is-suq uniku għas-servizzi, b’mod 
partikolari billi tistabbilixxi punti ta’ kuntatt individwali. Dawn il-punti 
ta’ kuntatt individwali jiff aċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni speċifi ka 
għall-pajjiż f’kull Stat Membru u jippermettu lill-fornituri tas-servizzi 
jwettqu l-formalitajiet amministrattivi b’mod elettroniku. ●

Design Eleven tal-KESE: Disinn li ma jixjieħ qatt — Disinn għall-ġenerazzjonijiet kollha
Ewropej fl -innovazzjoni u l-prattiki tad-
disinn sostenibbli.

Studenti tad-disinn u disinjaturi mis-27 
Stat Membru, kif ukoll disinjaturi Ewropej 
li jgħixu barra mill-Ewropa ntalbu jiff ukaw 
fuq “Is-solidarjetà interġenerazzjonali fi 
żminijiet ta’ popolazzajoni li qed tixjieħ” 
billi joħolqu soluzzjonijiet innovattivi u per-
tinenti mibnija fuq l-idea ta’ “disinn li ma 
jixjieħ qatt” permezz ta’ proċess ta’ disinn 
parteċipattiv (l-utenti aħħarija jieħdu sehem 
fi l-proċess tad-disinn) u jew kodisinn (grupp 
magħmul minn persuni ta’ ġenerazzjonijiet 
diff erenti — professjonisti żgħażagħ jikkol-
laboraw ma’ disinjaturi ikbar fl -età). 

Id-data tal-għeluq sa meta kellhom 
jintbagħtu s-sottomissjonijiet kienet 
il-31 ta’ Mejju 2011. Kien hemm iktar minn 
250 applikazzjoni minn madwar l-Ewropa 
kollha u iktar minn 100 prodott. Fil-bidu ta’ 
Ġunju, intgħażlu 26 prodott minn fost dawk 
kollha li tressqu u d-deċiżjoni fi nali ttieħdet 
fi t-18 ta’ Lulju fi  Brussell.

Fost il-ġurija kien hemm Anna Maria 
Darmanin (President tal-panel), il-mem-
bri tal-KESE Anne-Marie Sigmund, Marie 
Zvolská u Alexander Graf von Schwerin, u 
numru ta’ esperti esterni magħrufa li koprew 
l-oqsma kollha tat-tema tal-kompetizzjoni.

Ir-rebbieħa huma KeepCool — Vincent 
Gerkens (l-ewwel premju), ORTOgether 
— Francesco di Luzio (it-tieni premju) u 
Darning Pear — Mari Korgesaar (it-tielet 
premju).

Iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premji 
u l-ftuħ tal-wirja bl-aħjar 20 proto-
tip, inklużi d-disinji rebbieħa, se ssir 
fil-KESE, Brussell, 99 rue Belliard fil-

Avvenimenti kulturali fi l-KESE matul 
il-Presidenza Pollakka tal-UE
Fil-kuntest tal-Presidenza Pollakka tal-
UE, il-KESE qed jorganizza għadd ta’ 
avvenimenti kulturali, fost l-oħrajn wir-
jiet dwar arti kontemporanja Pollakka u 
suġġetti oħra, qari ta’ letteratura Pollakka 
u preżentazzjonijiet ta’ fi lms u mużika 
mill-Polonja.

Xi wħud minn dawn l-avvenimenti 
diġà saru fi s-sajf: fi t-13 ta’ Lulju 2011 
tnediet il-wirja “Paweł Kuczyński: 
Tpinġijiet Satiriċi” fi l-preżenza tas-Sin-
jura Darmanin u s-Sur Krawczyk, il-Viċi 
Presidenti tal-KESE, u s-Sur Wojtczak, 
rappreżentant tal-Ambaxxata Pollakka. 
L-avveniment kien segwit minn lejla 
nazzjonali Pollakka.

Fl-14 ta’ Lulju 2011, il-poeta, kittieb 
u traduttur Pollakk Jacek Dehnel ħa 
sehem fl -edizzjoni ta’ din is-sena tas-sen-
siela tal-ikliet letterarji tal-KESE. Is-Sur 
Adamczyk, membru tal-KESE Pollakk, 
laqa’ madwar 100 mistieden għal dan 
il-qari.

L-għan tal-premju tad-disinn, li tnieda 
mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew fl -2009, huwa li jżid is-sensibiliz-
zazzjoni globali dwar il-kwistjonijiet soċjali 
u tas-soċjetà ċivili. Id-disinn rebbieħ se jiġi 
prodott f’edizzjoni limitata u se jitqassam 
bħala parti mill-istrateġija tal-komuni-
kazzjoni tal-KESE matul l-2012, is-Sena 
Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà 
bejn il-Ġenerazzjonijiet.

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kum-
missjoni Ewropea għall-Intrapriża u 
l-Industrija, CUMULUS (l-Assoċjazzjoni 
Internazzjonali tal-Universitajiet u 
l-Kulleġġi tal-Arti, id-Disinn u l-Mezzi tax-
Xandir) u l-EIDD (Design for All Europe, 
federazzjoni tad-disinn magħmula minn 
organizzazzjonijiet fi  22 pajjiż Ewropew) 
ingħaqdu fl imkien biex iżidu l-impatt tal-
komunikazzjoni u jtejbu l-parteċipazzjoni 
tal-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet 

Vladimíra Drbalová, 
membru tal-KESE

Vincent Farrugia, 
wmembru tal-KESE

Ulla Sirkeinen, 
membru tal-KESE

Mit-3 sas-7 ta’ Ottubru 2011, il-KESE se 
jospita wirja dwar Marie Skłodowska-Curie 
matul il-ġimgħa dwar “Kimika u Kultura” li 
se tkun organizzata bħala parti mill-avveni-
menti tas-Sena Internazzjonali tal-Kimika.

Flimkien ma’ għadd ta’ msieħba Pol-
lakki u internazzjonali, il-KESE se jniedi 
kampanja msejħa “Poeżiji fi l-Metrò” fi l-
25  ta’ Ottubru 2011. Il-KESE se jintegra 
attività msejħa “Agħżel Poeżija” fi l-pro-
gramm kulturali fi t-tul tiegħu bħala parti 
minn approċċ interattiv lejn il-kultura let-
terarja fl -Ewropa.

Fis-26 ta’ Ottubru, għadd ta’ mistednin se 
jkunu jistgħu jisimgħu selezzjoni ta’ mużika 
Pollakka tal-films matul avveniment li 
jagħmel parti mis-sensiela Come’N’Listen 
li għal darb’oħra se jsir f’VM2, La Brasserie.

Se jkun hemm wirja li tikkommemora 
l-100 anniversarju mit-twelid tal-poeta, 
kittieb u traduttur Pollakk u r-rebbieħ 
tal-Premju Nobel tal-Letteratura Czesław 

21 ta’ Settembru 2011 bħala parti mill-
programm uffiċjali Design September 
(www.designseptember.be). Għal aktar 
informazzjoni jekk jogħġbok żur is-sit: 

www.design-competition.eesc.europa.
eu. (sb) ●

“KeepCool” — Id-disinn rebbieħ tal-
kompetizzjoni tal-KESE Design Eleven

Miłosz. Il-wirja tar-ritratti “Artisti għall-
Ewropa”, li diġà ntweriet fuq l-iskrins 
fis-sessjoni plenarja ta’ Lulju fil-bini 
Charlemagne se tkun ospitata mill-KESE 
f’Diċembru. (sb) ●

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok 
żur is-sit: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
culture-polish-presidency

Ikla letterarja tal-KESE bis-sehem tal-kittieb 
u t-traduttur Pollakk Jacek Dehnel

om
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Ir-riformi ambizzjużi tal-PAK jinsabu taħt pressjoni

Patt ġdid bejn il-biedja u 
l-ambjent biex nibnu l-ġejjieni

Il-Politika Agrikola Komuni għandha interess pjuttost 
wiesa’. L-ewwel fi l-KEE u issa fl -UE, il-PAK kienet u 
għadha wieħed mill-pilastri li fuqhom inbniet Ewropa 
magħquda. Dan m’għandux jinbidel.

Politika komuni hija r-riżultat ta’ patt mar-reġjuni tal-UE, fl -interess tas-saħħa tal-
popli tal-Ewropa, għall-ġejjieni tal-agrikoltura Ewropea.

Filwaqt li huwa minnu li l-bdiewa huma atturi ewlenin tal-agrikoltura Ewropea, 
il-biedja hija madankollu aspett importanti tas-soċjetà inġenerali. Il-Politika Agrikola 
Komuni għandha ħafna objettivi, iżda dawn kollha jikkontribwixxu għal għan wieħed: 
li tipprovdi lill-Unjoni Ewropea sistemi tal-ikel u tal-biedja kompetittivi u sostenibbli 
mmirati lejn il-ġejjieni.

Il-PAK attwali għadha politika ff ukata fuq l-imgħoddi. Għaldaqstant, jeħtieg li jkun 
hemm aktar determinazzjoni u approċċ aktar iff ukat fi r-rigward tar-riforma tal-miżuri u 
l-istrumenti għall-promozzjoni tal-kompetittività; hemm bżonn niċċaqilqu minn men-
talità bbażata fuq is-sussidji u mmorru lejn waħda bbażata fuq l-inċentivi.

B’hekk biss se jkun possibbli għaż-żgħażagħ li jaqdu rwol ewlieni fl -innovazzjoni, 
billi jfi ttxu opportunitajiet ġodda u jindirizzaw l-isfi di ta’ swieq mift uħa u regolati. Il-fatt 
huwa li l-PAK attwali ma tantx tħalli lok għall-intraprendituri żgħażagħ. M’iniex qed 
nirreferi għal sussidji speċifi ċi, iżda għas-sistema nnifi sha; din għandha bżonn tinbidel 
jekk trid tkun ta’ ispirazzjoni għal ġenerazzjoni ġdida ta’ intraprendituri sabiex jisso-
graw il-futur tagħhom f’dan is-settur meraviljuż tal-ekonomija u s-soċjetà tal-Ewropa: 
il-kampanja u l-ikel.

Il-Kummissjoni ressqet proposta tajba għar-riforma tal-baġit.

Issa sta għall-Parlament — li huwa l-leħen tal-interess pubbliku Ewropew — li 
jibbilanċja u jissodisfa l-fi rxa wiesgħa ta’ esiġenzi ekonomiċi u soċjali tal-ekonomija Ewro-
pea kollha kemm hi. Din hija kwistjoni għall-Parlament kollu kemm hu; spiċċa ż-żmien 
tal-kumitati settorjali. Is-soċjetà ċivili Ewropea, li l-interessi kumplessi u interkonnessi 
tagħha jiff aċċjaw ta’ kuljum il-konsegwenzi fi l-ħajja reali tal-kriżi fi d-diversi livelli soċjali 
tal-Unjoni, qed tosserva l-imġiba globali tal-Parlament kollu kemm hu u tal-istituzzjo-
nijiet Ewropej l-oħra. Qiegħda tosserva u tiġġudika.

Mario Campli 

President tas-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent

Għal darb’oħra, il-politika agrikola 
komuni (PAK) se tiġi riveduta u se 
ssir leġiżlazzjoni tal-UE f’Jannar 2014. 
L-aħħar proposti mressqa mill-Kum-

missjoni Ewropea għandhom l-għan 
li jsawru mill-ġdid politika li tista’ 
tantiċipa l-isfi di ekonomiċi, ambjentali 
u territorjali.

Fid-dawl tal-fatt, li l-Organi-
zzazzjoni tal-Ikel u l-Biedja tan-
Nazzjonijiet Uniti tistma li sal-2050 
il-popolazzjoni dinjija se tilħaq 
id-9  biljun ruħ, il-PAK se jkollha 
twieġeb għal kwistjonijiet globali u 
reġjonali importanti ħafna.

Din iċ-ċifra tfi sser żieda ta’ 140,000 
ruħ kuljum. Is-Sur Dacian Cioloş, 
il-Kummissarju għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali, jgħid li d-domanda 
għall-ikel se tiżdied b’50 % sal-2030. 
Fost il-fatturi li għandhom jiġu kkun-
sidrati, insibu t-tibdil fi l-klima, it-tibdil 
fi d-drawwiet tal-ikel, il-preservazzjoni 
u l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, 
ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali 
fil-kuntest taċ-Ċiklu ta’ Doha għall-

Iżvilupp u s-sigurtà tal-provvista tal-
ikel.

Għalhekk, il-Kummissjoni qed tip-
prova tfassal PAK li tikkkunsidra dawn 
iċ-ċifri astronomiċi u r-riżultati inċerti 
bħala opportunitajiet għall-agrikoltura 
Ewropea. Fl-istess ħin, tixtieq tindirizza 
l-kwistjonijiet li jdgħajfu l-PAK fi  ħdan 
l-Ewropa. Dawn huma kompiti enormi 
u bil-għan li jitwettqu, il-Kummissjoni 
qed titlob għal PAK iżjed sostenibbli, 
effettiva, bilanċjata, immirata u res-
ponsabbli. Dawn huma kollha oqsma 
li jitolbu reviżjoni profonda. Iżda dan 
kollu x’jinvolvi preċiżament u fejn qed 
issir il-pressjoni politika?

Il-PAK hija maqsuma f’żewġ pilas-
tri. L-ewwel wieħed jikkonċerna paga-

ġġġġġġudika.

Finanzjament għall-bdiewa
qed jirċievu aktar minn EUR 100,000 
f’pagamenti diretti kull sena, u lkoll fl i-
mkien qed jirċievu 30 % tal-pagamenti 
kollha. Min-naħa l-oħra, madwar 50 % 
tal-bdiewa Ġermaniżi qed jirċievu inqas 
minn EUR 5,000 kull sena, u fl imkien 
din il-maġġoranza ta’ bdiewa qed 
jirċievu 5 % biss tal-pagamenti kollha. 
Hekk sew?”

Dawn il-miżuri huma appoġġjati 
mill-KESE, li fl -opinjoni tiegħu stqarr 
li l-biedja attiva tiggarantixxi “l-ħolqien 
ta’ prodotti u servizzi pubbliċi ta’ inte-
ress soċjali”. Dawn is-servizzi jistgħu 
jinkludu wkoll il-ħarsien ambjentali, 
is-sigurtà tal-ikel u l-ħarsien tal-konsu-
matur. Għaldaqstant, il-pagamenti 
għandhom jiġu ġġustifi kati skont dawn 
il-kriterji wiesgħa u mhux kummerċjali. 
U l-Kummissjoni beħsiebha tagħmel 
proprju dan.

“Il-flus għandhom jintefqu fuq 
agrikoltura sostenibbli li tipproduċi 
ikel ta’ kwalità u tipprovdi benefi ċċji 
pubbliċi, bħall-iżgurar ta’ bijodiversità 
kbira”, spjega s-Sur Ribbe. 

Sal-1992, il-pagamenti diretti kienu 
bbażati unikament fuq l-appoġġ għall-
prezz iżda mbagħad tnaqqsu. Dan 
kien il-każ sal-2003 meta l-PAK ġiet 
riformata u l-pagamenti diretti ġew 
“diżakkoppjati” jew ma baqgħux relatati 
mal-produzzjoni tal-ikel. Aktar minn 
90 % tal-pagamenti agrikoli Ewropej 
huma diżakkoppjati mill-produzzjoni. 
Illum, il-kwistjoni tas-sistema tal-
pagamenti diretti u l-ġustifikazzjoni 
tagħhom qed jiġu diskussi mill-ġdid. 

Jekk il-Kummissjoni twettaq il-proposti 
tagħha, fl-aħħar ikun jista’ jinħoloq 
mudell agrikolu Ewropew aktar soste-
nibbli, kif previst mill-KESE. ●

Biljuni ta’ flus mit-taxxi Ewropej 
jispiċċaw bħala appoġġ ta’ dħul għall-
bdiewa. Magħrufa bħala “pagamenti 
diretti”, l-iskema qajmet bosta kontro-
versji matul is-snin. Skont il-Kummiss-
joni, l-UE tikkontribwixxi għal medja 
ta’ 40 % tad-dħul tal-bdiewa.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri sko-
priet li wħud minn dawn il-benefi ċjarji 
tal-PAK kienu jinkludu “kumpaniji 
tal-ferroviji, klabbs tal-ekwitazzjoni 
jew tat-trobbija taż-żwiemel u klabbs 
tal-golf u kunsilli lokali”. Il-frodi tal-
fondi pubbliċi, apparti li żvijat appoġġ 
fi nanzjarju meħtieġ ħafna minn bdiewa 
f’diffi  kultà, dgħajfet b’mod serju l-kre-
dibbiltà tal-PAK.

Issa l-Kummissjoni qed tipproponi 
li torbot il-pagamenti diretti ma’ prat-
tiki agrikoli sostenibbli u li jirrispet-
taw l-ambjent. “Biex ikunu kredibbli, 
il-pagamenti diretti għandhom jin-
qasmu b’mod ġust bejn l-Istati Membri, 
ir-reġjuni, it-tipi diff erenti ta’ agrikol-
tura u l-kategoriji ta’ bdiewa. Dan ma 
jfi ssirx pagament fi ss madwar l-Ewropa 

kollha”, spjega Dacian Cioloş, il-Kum-
missarju għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali, fi lwaqt li żied jgħid li l-politika 
għandha tiff oka fuq il-bdiewa attivi. 

Iżda l-KESE josserva li l-biedja attiva, 
kif issir referenza għaliha fi l-Komuni-
kazzjoni tal-Kummissjoni, għad trid tiġi 
defi nita b’mod adegwat. 

Il-pagamenti diretti, madankollu, se 
jibqgħu element ewlieni tal-PAK. Iżda 
l-kriterji ġodda obbligatorji għal dawn 
il-pagamenti jfi ssru li l-bdiewa tal-UE 
se jiġu ppremjati biss jekk, pereżempju, 
isaħħu l-bijodiversità u jnaqqsu l-emiss-
jonijiet tas-CO2. 

“Għalfejn għandhom ikomplu 
l-pagamenti diretti fi l-futur?” jistaqsi 
Lutz Ribbe, relatur tal-KESE dwar 
“Ir-riforma tal-PAK fl -2013”. “Hemm 
bżonn li l-pagamenti diretti jsiru aktar 
ekoloġiċi biex jitħeġġu prattiki agrikoli 
li jirrispettaw l-ambjent”, huwa qal 
fi lwaqt li żied jgħid li l-istrateġiji attwali 
tal-pagamenti għadhom mhux ġusti. 
“Fil-Ġermanja, 1.6 % biss tal-bdiewa 

menti li jsiru b’mod dirett lill-bdiewa li 
jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet stab-
biliti mil-liġi tal-UE. It-tieni pilastru 
huwa kkofi nanzjat mill-Istati Membri 
u jiffinanzja l-iżvilupp rurali, bħall-
promozzjoni tal-bijodiversità u l-pro-
tezzjoni ambjentali tal-art agrikola. 
Dawn il-pagamenti ma jmorrux diret-
tament għand il-bidwi.

Iżda, hemm pressjoni konsiderevoli 
fuq Brussell minn ċerti Stati Mem-
bri kbar biex il-baġit tat-tieni pilastru 
jingħasar u jitpoġġa f’partiti baġitarji 
oħrajn, bħar-riċerka. L-infiq relatat 
mal-PAK fil-baġit tal-UE diġà naqas 
b’mod konsiderevoli. Filwaqt li fl -1985, 
dan kien jgħodd għal kważi 75 %, huwa 
previst li sal-2013 dan se jinżel sa 39.3 %. 
Minkejja dan, is-Sur Cioloş se jkollu 

jiġġieled kontra din il-pressjoni; dan qed 
jagħmlu billi jippromwovi pilastru ġdid 
li huwa iżjed ekoloġiku u sostenibbli.

Il-PAK issawret l-iżjed permezz ta’ 
politika orjentata lejn is-suq ħieles li 
l-KESE kemm-il darba kkontesta. Min-
flok, il-KESE qed jitlob għal mudell 
agrikolu Ewropew li jsegwi l-prinċipji ta’ 
multifunzjonalità u sostenibbiltà fi t-tul.

Skont l-opinjoni tal-KESE dwar 
“Il-futur tal-PAK”, il-kompitu ewlieni 
tal-PAK huwa li “tivvalorizza r-rwol tal-
bdiewa bħala produtturi tal-prodotti tal-
ikel ta’ kuljum u wkoll, f’ammont dejjem 
ikbar, tal-enerġija ekoloġika sostenib-
bli”. U dan jitlob li t-tieni pilastru jkun 
iffi  nanzjat tajjeb. ●
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It-tniġġis tal-art

Użu intensiv ħafna jew użu agrikolu 
industrijali tal-art huwa responsabbli 
għat-tnaqqis tal-bijodiversità f’ħafna 
reġjuni Ewropej. Il-biedja industrijali qed 
tħaff ef it-telf tal-bijodiveristà minħabba 
żieda ta’ nutrijenti u kimiċi żejda skulati 
li għandhom eff ett detrimentali fuq in-
natura.

L-intensifikazzjoni tal-agrikoltura 
fl -Ewropa qed twassal għal sensiela ta’ 
effetti negattivi. Il-bdiewa ovvjament 
iridu jiksbu l-produzzjoni massima 
mir-raba’ tagħhom u għaldaqstant qed 
jiżirgħu varjetajiet ta’ pjanta waħda f’żoni 
kbar ħafna ta’ raba’. Din il-prattika, 
imsejħa monokultura, fl -aħħar twassal 
biex il-ħamrija tkun aktar suxxettibbli 
għall-patoġeni, u b’hekk il-bdiewa jkol-
lhom jużaw fertilizzanti artifi ċjali biex 
isaħħu l-ħamrija. Madankollu, l-appli-
kazzjoni ta’ għadd standardizzat ta’ 
erbiċidi u pestiċidi (agrokimiċi) fl -aħħar 
mill-aħħar għandha eff ett negattiv fuq 
il-ħamrija. Barra minn hekk, l-ilma sku-
lat iniġġes l-ilma ta’ taħt l-art u dan jolqot 
ħażin il-ħajja tal-annimali u tal-pjanti.

Minħabba l-intensifikazzjoni tal-
agrikoltura fl -Ewropa tul is-sebgħinijiet, 
il-bijodiversità tal-art agrikola naqset 
b’mod sinifikanti. Dawn ir-riżultati 
huma appoġġjati minn studji dwar il-
popolazzjonijiet tal-għasafar taż-żoni 
agrikoli, li għadd ta’ speċi minnhom raw 
tnaqqis gradwali u sostnut tul l-aħħar 40 
sena. Dan huwa sinifi kanti peress li l-art 
agrikola Ewropea tieħu madwar nofs 
l-art tal-UE, li tospita sensiela ta’ speċi 
ta’ annimali u pjanti diff erenti. 

Madankollu, żviluppi reċenti fl -Unjoni 
wasslu biex il-PAK issir aktar “ekoloġika”, 
u biex il-bijodiversità titqiegħed fuq qud-
diem nett. “Jekk il-bidwi jkun jaf li se 
jaqla’ aktar fl us jew fl us addizzjonali talli 
jżomm il-bijodiversità, jew jekk iż-żamma 
tal-bijodiversità f’ċertu standard hija 
kundizzjoni minn qabel għall-għoti ta’ 
fi nanzjament mill-PAK, dan x’aktarx se 
jgħin biex tiġi kkonservata l-bijodiversità”, 
tgħid Stanka Becheva, li taħdem favur il-
kampanja dwar l-ikel u l-agrikoltura tal-
Friends of the Earth tal-Ewropa.

Becheva żżid tgħid li, sabiex titħares il-
bijodiversità, 10 % ta’ razzett kwalunkwe 
għandha titwarrab u tintuża bħala żona 
tal-bijodiversità u li, bil-għan li tiġi evitata 
l-monokultura, l-irziezet m’għandhomx 
jużaw aktar minn 50  % tal-għelieqi 
tagħhom għal wiċċ tar-raba’ wieħed biss. 
It-tinwib u t-tkabbir ta’ uċuh tar-raba’ 
li jistgħu jintużaw bħala għalf għall-
annimali se jnaqqsu wkoll id-dipendenza 
tal-Ewropa fuq l-importazzjoni. Becheva 
tinnota li l-Kummissjoni bil-mod qed 
toqrob lejn sitwazzjoni fejn il-ħarsien tal-
bijodiversità jkun kundizzjoni minn qabel 
biex il-bdiewa jirċievu pagamenti diretti. 

Peress li l-Kunsill Agrikoltura u l-Par-
lament Ewropew ukoll qed jappoġġjaw din 
il-miżura, l-attenzjoni kollha issa qiegħda 
fuq il-Kummissjoni li se tippreżenta l-pro-
posti tagħha dwar il-PAK aktar tard dis-
sena. Dawn huma mistennija li jinkludu 
l-ħarsien tal-bijodiversità kif ukoll miżuri 
għall-ħarsien tal-ambjent. ●

Professjoni mhedda

Huwa jibża’ li n-nuqqas ta’ bdiewa jista’ 
jwassal għal eżodu tal-popolazzjoni 
miż-żoni rurali għaż-żoni urbani li 
jħalli warajh żoni kbar ta’ raba’ mitluqa. 
Mingħajr għadd suffi  ċjenti ta’ bdiewa, 
l-Ewropa tkun imġiegħla jew tintensi-
fi ka l-biedja industrijali fuq skala kbira 
jew tiddependi iktar mill-importazzjo-
nijiet.

Il-persuni inkarigati mill-politika 
fi Brussell jinsabu inkwetati wkoll. 
Il-Kummissarju għall-Agrikoltura 
Dacian Cioloş qiegħed jagħti prijorità 
lill-bdiewa żgħażagħ. Is-Sur Cioloş 
jixtieq ipoġġihom fi ħdan l-ewwel 
pilastru tal-PAK, u b’hekk jiggaran-
tixxi linja ta’ finanzjament diretta. 
L-idea rċeviet appoġġ wiesa’. Iżda, 
inizjattivi preċedenti, bħall-Fond ta’ 
Żvilupp Rurali tal-PAK fl-2008, li 
għandu l-għan li jżid l-għajnuna għall-
investiment tal-bdiewa żgħażagħ, kellu 
riżultat imħallat. Il-bdiewa żgħażagħ 
kellhom jirċievu EUR 70,000 iżda ħafna 
minnhom qatt ma rċevew xejn.

“Għandna fehmiet imħalltin fir-
rigward tal-Fond ta’ Żvilupp Rurali”, 
qal Joris Baecke, President tal-Kunsill 
Ewropew tal-Bdiewa Żgħażagħ. “Minn 
banda, huwa dejjem inkoraġġanti li 
wieħed jara li qed jingħata apoġġ ikbar 
lill-bdiewa żgħażagħ, iżda l-metodu ta’ 
fi nanzjament jirrikjedi li nofs il-fondi 
jiġu mill-Istati Membri. F’ħafna Stati 
Membri, fi d-dawl tal-kriżi fi nanzjarja 
attwali, tali fondi mhux dejjem jeżistu”. 

Is-Sur Baecke huwa koproprjetarju 
tar-razzett tal-uċuħ tar-raba’ fi l-Lbiċ 
tal-Pajjiżi l-Baxxi fejn ilu jaħdem part-
time mill-1994. Huwa għandu 33 sena. 
Qed jittama li mill-inqas 80 % tal-fondi 
diretti għall-bdiewa żgħażagħ se jaqgħu 
taħt l-ewwel pilastru tal-PAK. L-organi-
zzazzjoni tiegħu tixtieq ukoll li l-bdiewa 
żgħażagħ jirċievu dħul iggarantit għall-
ewwel ħames snin fi l-biedja. 

Minbarra l-appoġġ fi nanzjarju u isti-
tuzzjonali, kemm is-Sur Narro kif ukoll 
is-Sur Baecke jistqarru li programm 
Erasmus jista’ jiġbed iktar nies lejn il-
professjoni. It-tagħlim tal-professjoni 
f’ambjent edukattiv b’esperjenza prat-
tika għandu jagħti aċċess lill-istudenti 
għal tekniki ġodda u għat-teknoloġiji 
avvanzati. “Il-bidwi żagħżugħ jin-
sab fl-aħjar pożizzjoni biex juża 
t-teknoloġiji l-ġodda u l-innovazzjoni 
biex jiff aċċja l-isfi di l-ġodda fi l-qasam 
tal-ikel”, stqarr is-Sur Narro.

L-aċċess għall-fondi, l-abbiltà li 
wieħed isib il-kapital, l-edukazzjoni 
ġenerali u l-appoġġ istituzzjonali huma 
ostakli komuni li jiff aċċjaw il-bdiewa 
żgħażagħ. Huwa essenzjali li jingħelbu 
dawn l-ostakli sabiex jiġi ggarantit 
ġejjieni għal professjoni fejn persuna 
minn kull tlieta għandha iktar minn 
65 sena. ●

L-agrituriżmu: nifs ta’ arja friska

Il-bdiewa Ewropej qed isibuha dejjem 
aktar diffi  ċli biex jadattaw ruħhom u 
jibqgħu jgħixu f’dinja aktar kompetit-
tiva. Jekk ma’ dan iżżid kompetizzjoni 
irħas minn barra u tnaqqis fi s-sussidji 
tal-Unjoni u tal-Istat, l-istampa ssir 
aktar skoraġġanti. Għalhekk ħafna 
bdiewa qed jagħmlu attivitajiet oħra, 
u l-agrituriżmu qed jaqbad sew f’ħafna 
pajjiżi tal-UE.

In-nuqqas imminenti ta’ bdiewa fl -UE 
jista’ jkun ta’ ħsara għall-agrikoltura 
Ewropea. 6 % tal-bdiewa tal-UE biss 
għandhom inqas minn 35 sena, fi lwaqt 
li kważi nofshom għandhom 55 sena 
jew iktar. Kważi ħames miljun bidwi 
se jirtiraw fl -10 snin li ġejjin. Se jkun 
hemm bżonn ta’ iktar inċentivi fi nanz-
jarji u appoġġ istituzzjonali ikbar sabiex 
iż-żgħażagħ jitħeġġu jsiru bdiewa. 

“Ħadd mhu se jieħu post il-bdiewa 
tagħna. Dawk li jaħsbu li pajjiżi oħra 
bħall-Brażil, l-Arġentina jew iċ-Ċina 
se jeħdulhom posthom, sejrin żball 
għalkollox. Imisshom jaħsbu fi l-fond 
dwar l-implikazzjonijiet tat-tnaqqis 
massiv fi n-numru ta’ bdiewa”, iwissi 
Pedro Narro, membru tal-KESE u rela-
tur tal-opinjoni fuq inizjattiva proprja 
dwar “Il-futur tal-bdiewa żgħażagħ”. 

Il-familja tas-Sur Narro ilha 
ġenerazzjonijiet sħaħ tieħu ħsieb 
għalqa dwieli f’Castilla-La Mancha, 
reġjun fi  Spanja magħruf għall-inbid. 

Il-familja ta’ Pedro Narro fl -għalqa dwieli tagħhom f’Castilla-La Mancha

Il-Common Barn Farm Bed and Breakfast fi r-Renju Unit

Illum il-ġurnata, skont il-Kummiss-
joni, aktar minn terz tal-bdiewa tal-UE 
(36.4 %) għandhom bżonn ta’ attività 
sekondarja biex iżidu d-dħul tagħhom. 
It-turiżmu jaqdi rwol prinċipali f’dan 
ir-rigward, speċjalment f’żoni naturali 
attraenti bħar-reġjuni muntanjużi fejn 
jirgħu l-annimali. Fil-fatt, il-bdiewa 
saru iżjed konxji tal-bżonnijiet tat-
turisti u m’għadhomx sempliċement 

jaqdu t-talbiet tagħhom għal akko-
modazzjoni u ikel; issa qed jipprovdu 
wkoll attivitajiet ta’ divertiment. Dan 
huwa ideali għall-vaganzi tal-familji, 
fejn kemm il-ġenituri kif ukoll it-tfal 
jistgħu jgawdu l-annimali u n-natura 
f’arja friska.

Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
“Il-PAK fi d-dawl tas-sena 2020”, il-
Kummissjoni tinnota li l-agrikoltura 
taqdi rwol importanti biex tiġbed 
u toħloq attivitajiet ekonomiċi u 
li t-turiżmu huwa parti inerenti 
tal-ekonomija rurali f’xi żoni tal-
Ewropa. 

L-agrituriżmu jipprovdi wkoll suq 
speċjalizzat għall-bdiewa. F’termini ta’ 
prodotti lokali, l-ispeċjalitajiet reġjonali 
mill-irziezet x’aktarx ma jinsabux fuq 
l-ixkafef tal-ħwienet lokali. Dan jagħti 
valur miżjud lill-vaganzi fl -irziezet li 
qed jiġbdu ħafna aktar Ewropej.

Fl-Ingilterra, skont l-aħħar statis-
tika, 50 % tal-irziezet issa għandhom 
“attivitajiet diversifi kati” apparti l-bie-
dja. Dawn l-attivitajiet, li jinkludu 
t-turiżmu fl -irziezet, joħolqu medja ta’ 
15 % tad-dħul totali tal-irziezet.

Id-diversifikazzjoni tinteressa 
lill-bdiewa għal raġunijiet diff erenti, 

fosthom il-kundizzjonijiet iebsa li 
l-industrija esperjenzat dawn l-aħħar 
snin. “Li kieku ma ddiversifikajniex 
ir-razzett tagħna sitt snin ilu meta 
s-sitwazzjoni fi l-biedja kienet ħażina 
ħafna hawnhekk, illum m’aħniex 
hawn”, tammetti Rona Cooper, is-sid 
tal-Common Barn Farm fi l-Peak Dis-
trict f’Cheshire.

Id-dħul addizzjonali “saħħaħ u ta 
vantaġġ ieħor lir-razzett tagħna”, żiedet 
tgħid. Madankollu, it-turiżmu fl -irzie-
zet ġie introdott tard fi r-Renju Unit u 
baqa’ relattivament stabbli tul dawn 
l-aħħar snin. Fil-fatt, il-persentaġġ 
globali tal-irziezet li qed jiddiversifi kaw 
l-attivitajiet tagħhom, apparti l-kiri ta’ 
bini, ma nbidilx wisq tul dawn l-aħħar 
ħames snin.

Rona Cooper għandha problema 
bil-kwistjoni tal-leġiżlazzjoni: il-buro-
krazija ma tippermettix li l-bdiewa jid-
diversifi kaw għalkollox; tħassib li huwa 
espress madwar l-Ewropa. “L-unika 
ħaġa li tkiddna hija l-leġiżlazzjoni żejda. 
Ninsabu fi l-Park Nazzjonali tal-Peak 
District; nistgħu neħilsu minn ħafna 
burokrazija”, tispjega.

It-turiżmu jista’ jagħmel kontri-
but prezzjuz għad-dħul tagħha iżda 
hija tibqa’ ddedikata għall-biedja. “Il-
bdiewa għandhom jibqgħu bdiewa”, 
tikkonkludi. ●
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It-theżżiża tal-kriżi fi nanzjarja Il-bdiewa tal-UE jintlaqtu 
mill-importazzjonijiet

Il-bdiewa tal-Unjoni Ewropea qed ibatu 
biex iżommu l-pożizzjoni kompetittiva 
tagħhom f’suq globali fejn il-prezzijiet ta’ 
sikwit jiddettaw id-deċiżjonijiet tax-xiri u 
fejn il-pajjiżi li mhumiex fl -UE mhumiex 
obbligati jkunu konformi mal-istess stan-
dards għoljin. Il-prodotti agrikoli minn 
esportaturi agrikoli kompetittivi ħafna 
bħall-Arġentina, il-Brażil, l-Istati Uniti 
u ċ-Ċina qanqlu tensjonijiet politiċi u 
saħansitra kkawżaw protesti fost il-bdiewa 
madwar l-Ewropa. 

L-opinjoni tal-KESE dwar “Ir-riforma 
tal-PAK fl -2013” tgħid li l-prodotti impor-
tati fl -Ewropa jridu jkunu soġġetti għall-
istess rekwiżiti bħall-prodotti Ewropej. 
Għandhom jiġu rispettati l-prinċipji tal-
iġjene xierqa, il-benesseri tal-annimali u 
l-ambjent, iżda dawn l-istandards mhux 
bilfors jiġu imposti fuq bdiewa minn pajjiżi 
terzi. Minħabba dan, il-prodotti importati 
huma irħas mill-ekwivalenti Ewropej. 
L-ispejjeż tal-produzzjoni taċ-ċereali fi l-
pajjiżi tal-Amerika Latina, pereżempju, 
huma inqas minn EUR 80 kull tunnellata 
meta mqabbla mal-EUR 120 kull tunnel-
lata fl -UE.

Kemm il-Brażil kif ukoll l-Arġentina 
huma esportaturi agrikoli ewlenin lejn 
l-UE u t-tnejn li huma, flimkien mal-
Istati Uniti, ilhom jokkupaw l-ewwel 
tliet postijiet mill-2007. L-UE importat 
EUR 78 biljun ta’ prodotti agrikoli fl -2010. 
EUR 20 biljun minnhom is-sena l-oħra 
kienu għall-frott u l-ħaxix biss.

Il-Kummissjoni hija impenjata li tilli-
beralizza l-kummerċ bilaterali, kif pre-
vist mid-WTO. Madankollu, il-bdiewa 
tal-UE qed jikkontestaw il-ft ehimiet bila-
terali bħall-ft ehim Mercosur bejn l-UE u 
l-Amerka Latina. L-UE hija l-ikbar suq tal-
Mercosur għall-esportazzjonijiet agrikoli, 
u minn din iż-żona ġew madwar 20 % 
tal-importazzjonijiet totali tal-UE fl -2009. 
Skont l-organizzazzjoni agrikola Copa-
Cogeca, madwar 86 % tal-importazzjoni-
jiet taċ-ċanga u 70 % tal-importazzjonijiet 
tat-tjur ġew mill-Amerika Latina. 

Bidwi jġiżż in-nagħaġ fi r-Repubblika Ċeka

Is-settur agrikolu tal-Ewropa jinsab 
taħt pressjoni mill-kriżi finanzjarja 
li għadha qed tħalli effetti negattivi. 
Il-katina tal-ikel ġiet aff ettwata kollha 
kemm hi, mir-razzett sal-ipproċesar, 
id-distribuzzjoni u t-trasport. Madan-
kollu, minkejja t-telf li ġarrab is-settur 
agrikolu, huwa sorprendenti kemm dan 
baqa’ wieħed reżistenti.

“Id-diskussjonijiet tagħna fil-
KESE wrew li l-kriżi finanzjarja 
fl-Ewropa laqtet lis-settur agrikolu 
bil-qawwi, għalkemm inqas minn set-
turi ekonomiċi oħra. Il-bdiewa tagħna 
kienu mġiegħla jaċċettaw tnaqqis dras-
tiku fi l-prezzijiet ta’ produzzjoni għal 
ħafna prodotti agrikoli ewlenin. “Sadat-
tant, is-sitwazzjoni rkuprat”, spjega 

bl-ingrossa. Bħala medja, tal-inqas 
ristorant, bar jew kafè wieħed, jippro-
vdi servizzi ta’ xorb għal 157 abitant 
— jiġifi eri l-istess bħall-Italja, u aktar 
minn kull Stat Membru ieħor.

Dejjem aktar Ewropej qed imorru 
jieklu fi r-ristoranti, għalkemm din it-
tendenza waqfet ħesrem hekk kif l-infi q 
tad-djar fuq is-servizzi tal-ikel u x-xorb 
naqas b’5.4 % bejn l-2008 u l-2009 meta 
mqabbel ma’ tnaqqis ta’ 2.4 % fl -infi q 
totali fuq l-ikel u x-xorb. Meta l-poter 
tal-akkwist tagħhom jonqos, in-nies 
jagħżlu li jibqgħu d-dar minflok ma 
jmorru jieklu barra. Dan l-impatt dirett 
tal-kriżi fi nanzjarja kellu eff ett qawwi 
fuq l-impjiegi. Għaldaqstant, il-bilanċ 
tas-sigurtà tal-impjieg fi l-katina tal-ikel 
jibqa’ aktar delikat f’xi Stati Membri 
minn oħrajn.

Dażgur, dan huwa eżempju wieħed 
biss. In-nies li jaħdmu tassew fl -irzie-
zet intlaqtu wkoll direttament minn 
żviluppi makroekonomiċi li mhuwiex 
possibbli għalihom li jikkontrollaw. 
Pereżempju, il-prezzijiet tal-karburant 
u tal-ikel qed jgħollu l-ispejjeż tal-pro-
duzzjoni. Id-dħul tal-irziezet naqas 
b’40 % fl -2009. Skont il-Kummissjoni, 
id-dħul agrikolu ta’ dawk li jaħdmu fi ż-
żoni rurali naqas bin-nofs.

“L-iżvilupp tal-PAK għall-2014–20 
se jiddependi ħafna mill-futur tal-fondi 
tal-UE disponibbli”, enfasizza s-Sur 
Kienle. Dan żied jgħid li kull tnaqqis 
fil-pagamenti jista’ jwassal sabiex il-
bdiewa jitilfu l-impjieg u l-għajxien 
tagħhom. “Jekk dawn il-pagamenti 
jitnaqqsu u jiġu soġġetti għal esiġenzi 
addizzjonali li jżidu l-burokrazija, 
allura l-impatt negattiv fuq l-impjiegi 
fl -agrikoltura huwa ovvju”. ●

l-membru tal-KESE, is-Sur Adalbert 
Kienle, li huwa wkoll il-Viċi Segretarju 
Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Ġermaniża 
tal-Bdiewa.

Skont l-Eurostat, fl -2008, kien hemm 
ft it aktar minn 48 miljun ruħ impjegati 
fi l-katina tal-ikel kollha. Illum, wieħed 
minn kull sitt impjiegi fl-UE jidde-
pendi mill-produzzjoni agrikola. Dawn 
it-tipi ta’ impjiegi huma kkonċentrati 
u mifruxa f’setturi diff erenti madwar 
l-Ewropa. Pereżempju, ir-Renju Unit 
kellu l-akbar forza tax-xogħol fi l-bejgħ 
tal-ikel u x-xorb bl-imnut kif ukoll 
l-akbar forza tax-xogħol fi s-servizzi tal-
ikel fl -UE fl -2008. Meta wieħed iqab-
bel ft it, Spanja kellha l-akbar numru 
ta’ impjegati fi l-bejgħ tal-ikel u x-xorb 

Il-bdiewa tal-UE qed jikkontestaw 
il-ft ehim għax qed jgħidu li pajjiżi bħall-
Brażil qed jaqbżu sew il-kwoti tar-rati 
tariffarji. Il-Mercosur issa qed jagħmel 
pressjoni biex is-suq ikompli jiġi libe-
ralizzat billi qed jitlob għal aktar kwoti 
mingħajr tariffi  . Il-problema kompliet tag-
grava minħabba l-fatt li l-pajjiżi tal-Mer-
cosur ma jirrispettawx l-istess standards 
tal-UE għat-traċċabilità. 

“Kieku l-bdiewa Ewropej jirrispettaw 
l-istess rekwiżiti tal-produtturi tal-ifrat 
(cattle) Brażiljani fl -UE, dawn jispiċċaw 
il-qorti”, qal is-Segretarju Ġenerali ta’ 
Copa-Cogeca, is-Sur Pekka Pesonen, lill-
KESE Info, fejn żied jgħid ukoll li l-bdiewa 
Ewropej ma jistgħux jaċċettaw dawn 
l-istandards doppji. 

Ftehimiet bħal dawn ikkawżaw protesti 
kbar. Fl-2009, l-aħbarijiet ewlenin kienu 
ddominati mix-xeni ta’ bdiewa Spanjoli 
jaqilbu trakkijiet mimlijin tadam mill-
Marokk. Huma akkużaw lill-Marokk li qed 
jgħarraq is-suq tal-UE b’tadam bi prezzi-
jiet baxxi wisq; it-tadam jikkontribwixxi 
madwar 23 % tal-produzzjoni ortikulturali 
globali ta’ Spanja.

Imbagħad, is-sena l-oħra, il-ftehim 
bejn l-UE u l-Marokk dwar il-libera-
lizzazzjoni tal-kummerċ daħħal kwoti 
għall-importazzjoni ħafna aktar għoljin 
għat-tadam, il-qargħa bagħli twil, il-ħjar, 
it-tewm, il-klementin u l-frawli. Għal set-
tur li diġà qiegħed ibati, il-ft ehimiet ta’ 
liberalizzazzjoni jistgħu jkomplu jitfgħu 
lura lill-bdiewa tal-UE. Il-bejgħ tal-Unjoni 
Ewropea fis-settur diġà naqas b’7.7  % 
fl -2009.

Iż-żamma ta’ standards għoljin fl -ikel 
ta’ sikwit taħdem kontra l-isforzi biex suq 
jibqa’ kompetittiv fi s-suq globali. Il-ft e-
himiet tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ 
għandhom impatt dirett fuq il-bidwi tal-
UE, u forsi bl-istess importanza jaff ettwaw 
ukoll lill-konsumatur li jixtri u jiekol pro-
dott irħas iżda possibbilment ta’ kwalità 
inferjuri. ●

L-Istati Membri l-ġodda jitolbu 
l-ugwaljanza

L-Istati Membri li ngħaqdu mal-Unjoni 
fl-2004 u fl-2007, irċevew pagamenti 
diretti għal kull ettaru ta’ raba’ li kienu 
notevolment aktar baxxi minn dawk 
tal-UE-15. Il-kritika li ma damitx ma 
segwiet, wasslet lill-Kummissjoni biex 
teżamina mill-ġdid il-mod kif għandhom 
isiru l-pagamenti diretti għall-PAK wara 
l-2013.

I r - r i f o r m a  t a l - P A K  f l - 2 0 0 3 , 
“iddiżakkoppjat” il-pagamenti diretti; 

dan ifisser li l-pagamenti ma baqgħux 
ibbażati fuq il-produzzjoni. Minflok, 
il-pagamenti bdew isiru abbażi ta’ dak 
li razzett kien jirċievi storikament mill-
PAK (mudell storiku), jew l-Istati Mem-
bri setgħu jaqsmu l-pagamenti b’mod 
ugwali bejn il-bdiewa kollha ta’ reġjun 
(mudell reġjonali).

L-Istati Membri l-ġodda kellhom 
għażla iebsa quddiemhom. Setgħu jagħżlu 
bejn żewġ mudelli. Iżda dawn il-mudelli 

kellhom jiġu riveduti għax ma kienx 
hemm dejta storika dwar il-livelli ta’ 
appoġġ, peress li qabel ma kinux jeżistu 
fl -Istati Membri l-ġodda. L-għażla storika 
ħolqot aktar problemi, peress li l-Istati 
Membri użaw perjodi ta’ bidu diff erenti 
u dan wassal għal diff erenzi fl -ammonti 
tal-pagamenti diretti. “Is-sussidji għall-
agrikoltura fil-pajjiżi tal-UE-12 ġew 
stabbiliti abbażi ta’ perjodi ta’ referenza 
li kienu żvantaġġużi għalihom”, qal il-
membru Ċek tal-KESE, is-Sur Ludvík 
Jírovec, President tal-Kamra tal-Agrikol-
tura tar-Repubblika Ċeka. Dawn mhu-
miex se jirċievu 100  % tal-pagamenti 
diretti sal-2013, meta jiġu armonizzati 
mal-UE-15.

Barra minn hekk, huwa faċli li wieħed 
jara kemm hi kbira d-diskrepanza. 
Minkejja li l-Istati Membri l-ġodda 
jirrappreżentaw 29  % tal-art agrikola 
fl -UE, jirċievu biss 10 % tal-pagamenti 
diretti, skont Jírovec. Barra minn hekk, 
l-UE-12 ġeneralment jirċievu ammonti 
aktar baxxi għal kull ettaru mill-UE-15. 
Dan wassal sabiex l-istatus tal-bdiewa fl -
Istati Membri l-ġodda ġie msejjaħ bħala 
wieħed tas-“sekonda klassi”.

L-għażla ta’ rata fi ssa — rata waħda 
għall-Istati Membri kollha — ġiet dis-
kussa bħala soluzzjoni possibbli. Madan-
kollu, bosta kienu dawk li kkritikaw din 

l-għażla minħabba l-isfidi ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali differenti li jridu 
jiff aċċjaw il-bdiewa madwar l-UE.

Il-Presidenza Pollakka tat l-opinjoni 
tagħha dwar din il-kwistjoni. Waħda 
mill-prijoritajiet tagħha hija li “tidenti-
fi ka bażi għal ft ehim dwar sistema ġdida 
ta’ pagamenti diretti, abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi u mhux storiċi”. B’hekk l-aġenda 
tal-Polonja hija ċara ħafna; l-istatus quo 
għandu jintemm.

Jírovec jargumenta li t-triq li għandha 
ssegwi l-PAK, tal-inqas fi r-Repubblika 
Ċeka, hija li s-sussidji għall-irziezet 
il-kbar m’għandhomx jiġu limitati u li 
l-PAK m’għandhiex issir aktar ekoloġika, 
peress li dan imur kontra l-iskop tagħha li 
“tiżgura l-ikel għall-popolazzjoni”.

Għaldaqstant, id-direzzjoni li fi ha se 
timxi r-riforma tal-PAK għadha mhijiex 
ċerta, fi lwaqt li l-ewwel diskussjonijiet se 
jitnedew aktar tard din is-sena. ●
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Ikompli jiżdied it-tibdil fi l-klima Flus fi l-bwiet il-ħżiena!

menti diretti huma bbażati fuq il-valur 
medju tal-pagamenti li rċevew il-
bdiewa bejn l-2000 u l-2002. Dan huwa 
magħruf ukoll bħala “perjodu ta’ refe-
renza storiku”. “Il-bdiewa li jaħdmu fl -
istess żona jirċievu ammonti diff erenti 
ħafna ta’ għanuna sempliċement għax 
għamlu għażliet diff erenti bejn l-2000 
u l-2002. Dan mhux biss iqajjem kwis-
tjonijiet ta’ ġustizzja, iżda wkoll inaqqas 
l-effiċjenza tal-PAK”, jispjega s-Sur 
Chiriaco.

Il-fehma tas-Sur Chiriaco hija 
appoġġjata mill-Kummissarju għall-
Agrikoltura, is-Sur Dacian Cioloş, li 
beħsiebu jabbanduna r-referenzi storiċi 
bħala kriterju għat-tqassim tal-paga-
menti. Minfl ok, il-Kummissjoni qed 
tipproponi sistema ta’ pagamenti diretti 
li tipprovdi inċentivi għal bdiewa attivi 
biex japplikaw metodi ta’ produzzjoni 
li jippreservaw ir-riżorsi naturali. Din 
ix-xorta ta’ sistema jkollha tadatta 
ruħha għad-diversità straordinarja tal-
kundizzjonijiet ekonomiċi u naturali li 
jiff aċċjaw il-bdiewa fl -Ewropa.

Is-Sur Cioloş qed ifittex ukoll li 
joħloq limitu għall-pagamenti tal-PAK. 
’Il fuq minn 1,000 razzett individwali 
jirċievu iżjed minn EUR  1  miljun 
kull sena. Is-Sur Chiriaco jispjega li 
“l-kumpaniji kbar li jibbenefi kaw minn 
sussidji tal-PAK joħolqu vantaġġi kom-
petittivi ċari minħabba l-ekonomija ta’ 
skala”. Din id-disparità fl -iffi  nanzjar 
toħloq piżijiet oħra fuq l-irziezet iżjed 
żgħar li diġà qed isibuha diffi  ċli jibqgħu 
kompetittivi f’suq globali. 

Kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-
KESE jittamaw li l-ħolqien ta’ sistema 
ta’ pagamenti diretti li tagħti appoġġ 
b’mod iżjed eff ettiv tagħmel lill-PAK 
iżjed sostenibbli u ferm iżjed ġusta. ●

Is-settur agrikolu varjat tal-Ewropa 
jikkontribwixxi għal madwar 10 % tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’eff ett ta’ serra 
tal-UE. Żewġ terzi ġejjin mis-setturi 
tal-laħam taċ-ċanga u tal-ħalib. Sabiex 
intaffu l-impatt tal-agrikoltura fuq it-
tibdil fil-klima hemm bżonn ta’ iktar 
minn sempliċement PAK “ambjentali” 
— hemm bżonn ta’ bidla radikali fil-
konsum tal-ikel. 

“Jekk ma nindirizzawx il-konsum, 
qatt mhu se jirnexxilna nindirizzaw 
l-għeruq tat-tibdil fi l-klima b’mod eff et-
tiv”, jinsisti Marco Contiero, konsulent 
politiku tal-Greenpeace Europe fi l-qasam 
tal-inġinerija ġenetika u l-agrikoltura 
sostenibbli. “L-UE tikkonsma d-doppju 
tal-ammont ta’ proteina tal-annimali 
li tikkonsma l-bqija tad-dinja, inklużi 
l-Istati Uniti”, jistqarr Contieri fi lwaqt 
li jżid jgħid li xi Stati Membri tal-UE, 
bħall-Pajjiżi l-Baxxi, għadhom qed jin-
sistu fuq l-intensifikazzjoni tal-anni-

bħal dawn mhux faċli jiġu adattati għal 
bdiewa li jaħdmu fuq skala industrijali li 
tradizzjonalment jiff ukaw biss fuq wiċċ 
tar-raba’ wieħed.

L-ossidu tan-nitroġenu (N2O) huwa 
gass b’effett ta’ serra 310 darbiet iktar 
b’saħħtu mis-CO2. Rapport tal-Kumitat 
Permanenti tal-Kummissjoni Ewropea 
inkarigat mir-Riċerka Agrikola jgħid li 
l-emissjonijiet agrikoli globali tal-N2O 
jistgħu jiżdiedu minn 35 % għal 60 % 
sal-2030. Ir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ 
tnaqqas l-emissjonijiet tal-N2O. Ir-rap-
port iżid jgħid li madankollu l-agrikoltura 
hija l-iktar settur ekonomiku sensittiv 
għall-klima u din hija r-raġuni għalfejn 
it-tibdil fi l-klima għandu eff ett sinifi kanti 
fuq il-mod kif nipproduċu l-ikel. Hekk kif 
it-temperaturi jinbidlu, dak li jista’ jikber 
f’ċertu reġjuni jkollu jinbidel ukoll.

Id-daqs medju ta’ razzett fl -UE huwa 
ta’ bejn 10 u 12-il ettaru jew mitt darba 
iżgħar mill-irziezet tal-Istati Uniti. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewro-
pea dwar ir-riforma tal-PAK tindirizza 
miżuri iktar ambjentali bħar-rotazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba’, serħan ekoloġiku 
tal-art u uċuħ tar-raba’ li jitrabbew biex 
jagħnu l-ħamrija, bħal-legumi, bil-għan 
li toħloq poltika iktar ambjentali.

L-uċuħ tar-raba’ li jitrabbew biex 
jagħnu l-ħamrija fix-xitwa jevitaw 
l-erożjoni tal-ħamrija u ammonti 
addizzjonali ta’ CO2. Il-Greenpeace 
tappoġġja dawn il-miżuri u tqis li 
r-riforma tal-PAK tal-Kummissjoni 
se tħeġġeġ rivoluzzjoni agronomika 
poiżittiva. Id-dibattu issa se jiff oka fuq 
id-dettalji tal-proposta tal-Kummissjoni 
għal agrikoltura iktar ambjentali.

“Wasal iż-żmien li nikkunsidraw 
b’mod serju l-impatti tat-tibdil fi l-klima 
fuq l-agrikoltura kif ukoll il-kontribut tal-
prattiki agrikoli fuq it-tibdil fi l-klima”, 
jikkonkludi s-Sur Contiero, fi lwaqt li jżid 
jgħid li trid issir iktar ħidma li tindirizza 
dawn il-problemi. ●

mali mrobbija għall-konsum. Is-sors 
prinċipali tal-proteina tal-annimali 
huwa l-laħam. Ewropew jikkonsma 
medja ta’ 52 kg laħam fi s-sena skont rap-
port li ħareġ fl -2011 mill-PBL, Aġenzija 
għall-Valutazzjoni Ambjentali tal-Pajjiżi 
l-Baxxi. 

Greenpeace tisħaq li intensifi kazzjoni 
tal-annimali twassal għal ammonti 
perikolużi ta’ ammonja u teqred iċ-ċiklu 
tan-nutrijenti għax titlob importazzjoni 
kbira ta’ għalf minn barra mill-UE. 
Iktar minn żewġ terzi tal-art agrikola 
fl -Ewropa tintuża għall-produzzjoni tal-
annimali. Minfl ok, il-miżuri ta’ politika 
tal-UE għandhom iħeġġu agrikoltura 
mħallta fejn il-baqar jirgħu u jiff ertilizzaw 
l-għelieqi li mbagħad jintużaw biex jikber 
il-qamħirrun jew il-qamħ. “Ir-rotazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba’ tħeġġeġ id-diversità, 
iżżomm il-ħamrija b’saħħitha u żżid 
ir-rendiment tal-uċuħ tar-raba’”, jgħid 
is-Sur Contiero. Madankollu, prattiki 

Il-miljunarji agrikoli jirrifj utaw il-limitu massimu għall-
pagamenti tal-PAK

Matul il-laqgħa reċenti tal-Kunsill 
Agrikoltura li saret f’Marzu ta’ din is-
sena, reġa’ kien hemm nuqqas ta’ qbil 
meta minoranza ta’ Stati Membri rrifj u-
tat li taqbel dwar limitu massimu għall-
pagamenti lil bdiewa għonja. L-għeruq 
ta’ dan kollu jinsabu fil-proposta tal-
2007 tal-Kummissjoni biex il-paga-
menti uniċi lill-irziezet jiġu limitati għal 
EUR 300,000. Din il-proposta ma niżlitx 
tajjeb mal-Istati Membri b’sidien ta’ arti-
jiet enormi, u l-proposta waqfet hemm.

Madankollu, il-Kummissjoni ma 
ċċaqalqitx mill-pożizzjoni tagħha u 
ressqet l-idea ta’ livell massimu għall-
pagamenti fi l-Komunikazzjoni tagħha 
dwar il-PAK f’Novembru 2010. Dan sar 
wara li ħarġu rapporti fil-midja dwar 
“miljunarji agrikoli” li qed igawdu minn 
sussidji kbar mill-UE minħabba l-artijiet 
imdaqqsa tagħhom u li jieħdu madwar 
EUR 1 miljun mill-baġit tal-Unjoni għall-
PAK. Stejjer sensazzjonalisti dwar klabb 
tal-akkordjin fl -Isvezja u bint eksminis-

tru Bulgaru li rċivew ħlasijiet kbar mill-
PAK ingħataw prominenza fl -aħbarijiet.

Jack Thurston, il-kofundatur ta’ 
farmsubsidy.org, jemmen li t-taħwid fl -
istrumenti tal-politika tal-PAK iwassal 
biex jiċċajpru l-għanijiet tal-PAK. “Jekk 
l-għan tas-sussidji għall-irziezet huwa li 
jissupplimentaw il-qligħ tal-bdiewa bi 
dħul baxx, allura s-sussidji għandhom 
jiff ukaw fuq il-fqar u mhux jitħallsu lill-
għonja. L-aħjar mod kif dan isir huwa 
permezz ta’ test sempliċi dwar id-dħul 
abbażi tal-prinċipju li n-nies għonja 
m’għandhomx bżonn ta’ appoġġ għad-
dħul”.

Meta l-ministri tal-agrikoltura ddis-
kutew is-suġġett fi l-Kunsill ta’ Marzu, 
ħarġu d-diff erenzi. Ir-Renju Unit oppona 
l-miżura billi argumenta li ħafna rziezet 
kbar fi l-fatt huma koperattivi magħmulin 
minn irziezet żgħar li jingħaqdu biex 
ikunu jistgħu jibbenefi kaw mill-ekono-
miji tal-kobor.

Stat Membru ieħor li qed jopponi 
l-miżura huwa r-Repubblika Ċeka. Dan 
jista’ jidher stramb għal xi wħud peress 
li tradizzjonalment kienu l-Istati Mem-
bri l-“qodma” bħall-Ġermanja, ir-Renju 
Unit u l-Italja li opponew limitu mas-

simu. Iżda l-irziezet ta’ daqs kbir huma 
parti mill-wirt tal-komuniżmu fi r-Repu-
bblika Ċeka, fejn ħafna rziezet kienu 
mġiegħla jingħaqdu fi  sforz ta’ kolletti-
vizzazzjoni. Jekk dan il-livell massimu 
jiddaħħal, kif qed tippjana l-Kummiss-
joni, skont x’ikun il-livell massimu li jiġi 
stabbilit, ir-Repubblika Ċeka tista’ titlef 
bejn 26 % u 59 % tal-pagamenti diretti 
tagħha.

“Jekk jiddaħħal livell massimu, dan 
jista’ jwassal għad-dgħajfi en mhux mix-
tieq tal-kompetittività u possibbilment 
anke biex jinqasmu b’mod artifiċjali 
ċerti intrapriżi agrikoli, biż-żieda fil-
piż amministrattiv li din il-qasma ġġib 

magħha. Għaldaqstant, għadd ta’ Stati 
Membri tal-UE, inkluża r-Repubblika 
Ċeka, ma jaqblux b’mod qawwi mal-
proposta tal-Kummissjoni Ewropea u 
ma jaraw l-ebda raġuni rilevanti biex 
tiġi implimentata miżura bħal din”, qal 
il-Viċi Ministru għall-Agrikoltura Ċek 
Juraj Chmiel.

“Bħalissa, l-għanijiet tal-PAK mhu-
miex ċari”, żied Jack Th urston. “L-istru-
menti ta’ politika mhumiex imfasslin 
tajjeb u l-benefi ċċji jitqassmu kif dejjem 
sar: ikbar ma jkun ir-razzett, aktar ma 
tkun tajba l-art u iktar ma titħaddem 
b’mod intensiv, akbar ikunu s-sussidji”.
 ●

Il-bdiewa tal-UE bbenefikaw minn 
EUR 30 biljun fl -2009. Iżda, id-dispa-
ritajiet fl -iffi  nanzjar tal-irziezet il-kbar 
u ż-żgħar u l-fl ejjes pubbliċi li ngħataw 
lil persuni mingħajr rabtiet agrikoli 
jdgħajfu l-kredibbiltà tal-PAK. Din 
is-saga kontinwa tnaqqar mill-fi duċja 
pubblika fi l-PAK u ddgħajjef il-pro-
duzzjoni agrikola Ewropea.

Il-bdiewa jirċievu fondi minn 
skema ta’ pagament uniku (SPU) 
introdotta fl-2003. Bħala parti mis-
SPU “diżakkoppjat”, l-għajnuna 
m’għadhiex marbuta mal-produzzjoni 
tal-bdiewa. Minfl ok, bil-għan li l-art 
ta’ bidwi kwalunkwe tirċievi fi nanz-
jament, trid tissodisfa ċerti prattiki u 
standards ambjentali u agrikoli stretti. 
Madwar 75 % tal-fondi agrikoli tal-UE 
jingħataw fil-forma ta’ pagamenti 
diretti. 

Iżda, skont studju maħruġ mill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri Ġunju li 
għadda, is-SPU ħeġġeġ ukoll lill-per-
suni bi ftit li xejn interess fil-biedja 
biex jisfruttaw sistema li tiggarantixxi 
qligħ. In-nies setgħu jixtru biċċiet 
vasti ta’ art għar-raba’ iżda mbagħad 
ma jħaddmuhiex. Pereżempju, wieħed 
mill-każijiet li seħħ il-Ġermanja jin-
volvi lil xi ħadd li skont allegazzjo-
nijiet, kien qed jirċievi EUR 300,000 
fi s-sena għal 900 ettaru ta’ raba’. L-art 
ma kenitx qed tintuża għall-prodotti 
tar-raba’ jew għall-bhejjem. Il-Qorti 
sabet ukoll li “s-SPU tibbenefi ka l-iżjed 
il-benefi ċjarji l-kbar, għalkemm huma 
ft it”. Fil-fatt, 20 % ta’ kull min jirċievi 
l-pagamenti, jirċievu 80 % ta’ appoġġ 
f’forma ta’ dħul dirett. 

Is-Sur Franco Chiriaco, membru 
tal-KESE u r-relatur tal-opinjoni dwar 
“Il-futur tal-PAK”, jispjega li l-paga-
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FIL-QOSORIl-KESE jiltaqa’ mal-kontropartijiet tal-AKP: 
promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli 
u inklużiv

Aktar minn 220 parteċipant attendew 
is-26 laqgħa tal-gruppi ta’ interess eko-
nomiku u soċjali tal-AKP-UE, li saret 
fi  Brussell mill-5 sas-7 ta’ Lulju 2011, 
bil-għan li tindirizza l-kwistjoni tal-
iżvilupp sostenibbli u inklużiv. Ħadu 
sehem ukoll is-soċjetà ċivili, l-NGOs, 
il-missjonijiet diplomatiċi tal-istati tal-
AKP, l-istituzzjonijiet tal-UE u partijiet 
interessati oħra.

Ir-rwol u l-attivitajiet tal-KESE fi l-
qasam tar-relazzjonijiet tal-AKP-UE 
huma diversi. Il-Kumitat jorganizza 
konferenzi ġenerali tal-AKP, semi-
nars reġjonali u seduti ad hoc. Huwa 
wkoll parteċipant attiv fi l-ħidma tal-
Assemblea Parlamentari Konġunta 
tal-AKP-UE u jikkoopera mal-Kun-
silli Ekonomiċi u Soċjali fil-pajjiżi 
Afrikani.

Fis-sessjoni tal-ftuħ, Staffan Nils-
son, il-President tal-KESE, enfasizza 
li “dak li huwa meħtieġ issa mhuwiex 
żvilupp għami, iżda żvilupp li jevita 
d-degradazzjoni ambjentali”. Fl-istess 
waqt l-iżvilupp għandu jkun inklużiv, 
jinkludi kull pajjiż, kull grupp u kull 
soċjetà individwali. Dan iwassalna 
direttament għall-kwistjoni ta’ x’tip 
ta’ politika mġedda tal-iżvilupp tal-UE 
għandu jkollna. Il-parteċipanti enfasiz-
zaw li din il-politika mġedda għandha 
tiff oka fuq il-qerda tal-faqar, l-investi-
ment fl -agrikoltura, id-djalogu soċjali u 
l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili.

Is-sigurtà tal-provvista tal-ikel bla 
dubju ta’ xejn hija wieħed mis-suġġetti 
diskussi ħafna llum il-ġurnata u hemm 
bżonn ta’ azzjoni fil-livelli kollha, 
speċjalment bil-għan li jiġi promoss 

l-iżvilupp tal-agrikoltura fil-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw. Il-leġiżlazzjoni 
u l-mekkaniżmi istituzzjonali, li 
għandhom l-għan li jirregolaw l-aċċess 
għall-art kif ukoll għal self li jintlaħaq 
mill-but ta’ kulħadd, għaldaqstant 
huma ta’ importanza kruċjali għall-
bdiewa żgħar, il-bdiewa nisa u l-bdiewa 
żgħażagħ. 

Il-parteċipanti esprimew l-appoġġ 
tagħhom għat-tkomplija tan-negozjati 
dwar il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekono-
mika b’rata adatta għall-kapaċitajiet 
tal-pajjiżi tal-AKP bil-għan li jitkom-
pla l-progress lejn l-integrazzjoni 
reġjonali. Fl-aħħar, kien hemm qbil 
bejn il-parteċipanti kollha li għandu 
jkun hemm aktar spazju għas-soċjetà 
ċivili fi t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
Ftehim ta’ Cotonou u li s-soċjetà ċivili 
għandha taqdi rwol ewlieni fit-titjib 
tal-governanza demokratika tal-pajjiżi 
tal-AKP.

Kif stqarret Brenda King, il-Pre-
sident tal-Kumitat ta’ Segwitu tal-
AKP-UE, fir-rimarki tal-għeluq 
tagħha, “għandna bżonn nimpenjaw 
ruħna aktar biex in-nisa u ż-żgħażagħ 
fl-Afrika jkunu awtonomi, biex fost 
dawn l-individwi li sikwit jitwarrbu, 
jiġu promossi l-ħiliet ta’ tmexxija u biex 
jinħolqu kundizzjonijiet li jippermettu 
l-awtonomija ekonomika tagħhom u 
ambjent stabbli ta’ xogħol”. (lk) ●

Konnessjonijiet aħjar bejn il-Punent u l-Lvant
Il-fondi tal-UE għan-netwerks trans-
Ewropej tat-trasport (TEN-T) mhux 
qed jikkontribwixxu biżżejjed għall-
fi nanzjament tal-iżvilupp tal-infrastruttura 
tat-trasport fi l-pajjiżi l-“ġodda” tal-UE, 
qal il-Viċi President tal-KESE, Jacek 
Krawczyk, f’konferenza dwar il-futur 
tal-politika tat-trasport tal-UE li saret 
f’Varsavja f’Lulju. 

Din il-konferenza f’waqtha saret eżatt 
qabel il-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni 
Ewropea tal-proposta dwar l-iżvilupp 
futur tan-netwerks Ewropej tat-trasport. 
Fl-istqarrija tiegħu, Maciej Jankowski, Viċi 
Ministru tal-Polonja għall-Infrastruttura, 
qal li l-proposta “għandha tikkunsidra 
d-differenzi ekonomiċi bejn il-pajjiżi 
tal-UE”. Saħaq li “l-esperjenza Pollakka 
fi l-bini ta’ infrastruttura tat-trasport turi 
li l-politika ta’ koeżjoni hija l-aqwa stru-
ment għat-tnaqqis tad-disparitajiet bejn 
il-pajjiżi u r-reġjuni”.

Min-naħa tiegħu, il-Viċi President 
Krawczyk żied jgħid li l-parti l-kbira tal-
fondi tal-UE allokati għall-iżvilupp tat-
TEN-T qed tintuża mill-Istati Membri 
l-“antiki” tal-UE u talab lill-Kummissjoni 
Ewropea tissuġġerixxi modi kif jista’ jitna-
qqas dan l-iżbilanċ fi l-proposti leġiżlattivi 
ġodda tagħha. B’referenza għall-opinjoni 
reċenti tal-KESE dwar il-futur tat-TEN-T, 
is-Sur Krawczyk qal li għandha tiġi kkun-
sidrata l-politika tal-viċinat fl-iżvilupp 
tal-infrastruttura tat-trasport. “L-intero-
perabbiltà mal-pajjiżi ġirien tal-UE hija 
essenzjali”, huwa qal.

Jean-Eric Paquet, Direttur tat-TEN-T 
fi  ħdan il-Kummissjoni Ewropea, enfa-

sizza l-prijoritajiet tal-Kummissjoni 
f’dan il-qasam. Dawn jinkludu trasport 
intermodali u sistemi għall-ġestjoni tat-
traffi  ku. Is-Sur Paquet qal li l-infrastrut-
tura tat-trasport transkonfi nali għandha 
tiġi żviluppata aktar u li l-Kummissjoni 
Ewropea għandha tiżgura s-sinkro-
nizzazzjoni meħtieġa tal-investiment 
nazzjonali fil-qasam tal-infrastruttura. 
Żied jgħid ukoll li l-proposti l-ġodda rela-
tati mal-politika tat-trasport għandhom 
jiżguraw li jintegraw aħjar ir-reġjuni tal-
Punent u tal-Lvant tal-UE.

Fir-rigward tal-finanzjament tat-
TEN-T, is-Sur Krawczyk enfasizza l-argu-
menti prinċipali tal-opinjoni tal-KESE: 
il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
fi  ħdan is-settur privat u l-użu għaqli u 
selettiv tas-sħubijiet pubbliċi-privati u 

tal-fondi tal-UE, bl-involviment mhux 
biss tal-fondi strutturali u ta’ koeżjoni 
iżda wkoll permezz ta’ fi nanzjament attiv 
mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Is-
Sur Krawczyk żied jgħid li “fi s-sitwazzjoni 
attwali ma nistgħux nistennew li l-baġits 
nazzjonali u Ewropej jiżdiedu b’mod 
sinifi kanti. Għaldaqstant għandna nfi ttxu 
sorsi ġodda ta’ fi nanzjament u nużaw il-
fondi disponibbli b’mod aħjar u aktar 
eff ettiv”.

Il-konferenza, li saret fi l-Palazz tal-
Kultura u tax-Xjenza ta’ Varsavja, kienet 
organizzata mill-KESE bil-kooperazzjoni 
tal-Ministeru tal-Infrastruttura tal-
Polonja. ●

In-negozjati tal-adeżjoni tal-Kroazja jaslu fi  tmiemhom iżda 
l-ħidma tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt UE-Kroazja tkompli

Id-disa’ laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt UE-Kroazja li saret fi l-KESE fi l-21 ta’ Ġunju 
kienet ċelebrazzjoni. Il-Kroazja kienet waslet biex ittemm in-negozjati tagħha mal-Kummissjoni 
Ewropea u kienet qed tiċċelebra 20 sena mill-indipendenza tagħha. Madankollu, kif jaf kull min 
huwa familjari man-negozjati tal-adeżjoni, ħafna drabi dan huwa ż-żmien fejn jibda x-xogħol 
veru tal-Istat Membru futur. Fid-dawl ta’ dan, il-Kumitat Konsultattiv Konġunt UE-Kroazja 
eżamina żewġ kwistjonijet urġenti għall-Kroazja: id-djalogu soċjali li fi l-pajjiż għadu qed jesper-
jenza xi problemi u r-riformi fi l-pensjonijiet li huma problema kbira wkoll għall-maġġoranza 
tal-Istati Membri tal-UE. L-għan ta’ dawn id-diskussjonijiet u saħansitra tal-laqgħat futuri 
tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt huwa li l-Kroazja tiġi akkumpanjata fi  triqtha lejn is-sħubija 
u dan ifi sser il-possibbiltà li jiġu indirizzati kwistjonijiet li ma jiġux koperti bis-sħiħ l-anqas 
f’negozjati diffi  ċli, iżda fejn is-soċjetà ċivili organizzata tista’ tagħmel diff erenza. (gh) ●

Is-CESlink jippromwovi l-aqwa prattiki tal-komunikazzjoni

In-netwerk tas-CESlink inħoloq fl -2000, qalb il-ħidma fuq trattat ġdid li kellu jsaħħaħ 
id-djalogu strutturat mas-soċjetà ċivili kollha u l-użu tal-proċessi demokratiċi kollha 
bil-għan li jiggarantixxi l-ħajja demokratika tal-UE.

11-il sena wara, matul l-aħħar laqgħa annwali tagħhom fi l-21 ta’ Ġunju fi l-KESE, il-
korrespondenti tas-CESlink iddiskutew kif in-netwerk jista’ jiżviluppa fi l-futur u jindirizza 
l-isfi di li ġejjin. L-għan tal-laqgħa kien li jittieħed approċċ realistiku, isir l-aħjar użu minn 
riżorsi limitati u jintużaw avvanzi teknoloġiċi biex titrawwem il-kooperazzjoni. Dan ġie 
diskuss matul is-sessjoni ta’ fi lgħodu, meta l-Viċi President tal-KESE, Anna Maria Dar-
manin, qasmet l-esperjenza tal-KESE u tagħha stess fi r-rigward tal-użu tal-midja soċjali, 
esperjenza li l-korrespondenti tas-CESlink jistgħu jużaw għall-benefi ċċju tan-netwerk u 
tal-kunsilli nazzjonali. Hija tkellmet dwar il-modi kif jista’ jiġi applikat l-islogan “Say It, 
Do It, Tweet It!” bil-għan li jiżdied id-djalogu mas-soċjetà ċivili u jiġu infl uwenzati l-isti-
tuzzjonijiet tal-UE, kif ukoll dwar l-esperjenza tagħha bħala blogger attiva, “twitterer” u 
utent tal-Facebook u LinkedIn bil-għan li tippromwovi l-ħidma tagħha u dik tal-Kumitat. 

Is-Sinjura Darmanin kompliet il-preżentazzjoni tagħha bl-aktar għodda reċenti 
maħluqa għall-KESE bħall-videoblogging u kkonkludiet b’rakkomandazzjonijiet dwar 
l-użu tal-midja soċjali, inkluż l-użu ta’ suġġetti u stampi ta’ interess kbir, it-tħejjija u 
s-segwitu tal-kampanji tal-midja soċjali u l-modi kif jistgħu jiġu espressi l-opinjonijiet 
personali fi  ħdan il-qafas ta’ pożizzjoni istituzzjonali. (djdl)  ●
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ 

Il-Grupp ta’ Kuntatt tal-KESE, forum siewi tas-soċjetà ċivili

Il-KESE ta attenzjoni partikolari lit-tibdil soċjali u politiku reċenti fi l-pajjiżi ġirien tal-
Mediterran. Is-soċjetà ċivili tal-Magreb kienet minn ta’ quddiem nett f’din il-kwistjoni 
u għalhekk ser taqdi rwol kruċjali fi x-xhur li ġejjin. 

Fil-laqgħa tal-Grupp ta’ Kuntatt li saret fis-27 ta’ Ġunju 2011, il-KESE kellu 
skambju ta’ fehmiet mas-Sur Ahmed Galai, Viċi President tal-Lega Tuneżina għad-
Difi ża tad-Drittijiet tal-Bniedem, u s-Sur Abdelaziz Idamine, membru tal-Moviment 
taż-Żgħażagħ tal-20 ta’ Frar mill-Marokk, li qasmu l-esperjenzi tagħhom bħala per-
suni li kienu involuti direttament fl -avvenimenti matul l-hekk imsejħa rebbiegħa 
Għarbija. (ail) ●

Il-Viċi President tal-KESE Krawczyk waqt diskors li għamel f’Varsavja
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L-intraprenditorija soċjali 
diskussa fi l-KESE

F’Novembru 2011, il-Kummissjoni 
Ewropea se tadotta Komunikazzjoni 
dwar “Inizjattiva ta’ Negozju Soċjali”. 
L-attivitajiet relatati mal-intrapriżi 
soċjali huma importanti iżda għadhom 
mhumiex żviluppati  biżżejjed. 
Għalhekk hemm bżonn ta’ qafas poli-
tiku ambizzjuż u integrat biex titħeġġeġ 
l-espansjoni tagħhom.

Għaldaqstant, dan l-aħħar il-
KESE ġie mistieden jipproponi 
rakkomandazzjonijiet u miżuri biex 
jixprunaw l-iżvilupp ta’ l-intrapren-
ditorija soċjali u l-intrapriżi soċjali. 
Fit-28 ta’ Lulju 2011 saret seduta pub-
blika li ff ukat fuq kwistjonijiet bħall-
bżonn ta’ defi nizzjoni aħjar ta’ x’inhi 
intrapriża soċjali, aċċess imtejjeb għall-
fi nanzjament u l-viżibbiltà akbar tas-
settur. Il-kontributi servew ta’ bażi għal 
diskussjoni bejn il-membri tal-grupp 
ta’ studju u se jiġu rifl essi fl -opinjoni 
esploratorja tal-KESE li għandha tiġi 
adottata f’Ottubru.

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd 
ta’ sfidi li jeħtieġu soluzzjonijiet li 

jgħaqqdu l-benesseri ekonomiku u 
soċjali għall-individwi u s-soċjetà 
inġenerali. Dawn l-isfidi jeħtieġu 
fi rxa ta’ mudelli ta’ negozju diff erenti. 
Il-promozzjoni tal-intrapriża soċjali 
tgawdi kemm mill-potenzjal tat-tkab-
bir tagħha kif ukoll mill-valur miżjud 
soċjali tagħha.

Minħabba l-mod speċifiku kif 
tmexxi n-negozju billi tgħaqqad 
il-prestazzjoni ekonomika, l-ope-
rat demokratiku u s-solidarjetà fost 
il-membri tagħha, intrapriża soċjali 
tgħin biex jintlaħqu ċerti għanijiet 
importanti tal-UE, pereżempju, fl-
oqsma tal-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, 
l-iżvilupp reġjonali u rurali, il-ħarsien 
tal-ambjent u dak tal-konsumatur.

Il-Kumissjoni Ewropea tikkalkula 
li l-intrapriżi soċjali jirrappreżentaw 
żewġ miljun intrapriża (jiġifi eri 10 % 
tan-negozji Ewropej kollha) u li dawn 
għandhom ’il fuq minn 11-il miljun 
impjegat imħallas (l-ekwivalenti ta’ 6 % 
tal-popolazzjoni attiva tal-UE). (pk)
 ●

Il-KESE jżur faċilitajiet ta’ innovazzjoni 
u riċerka fi  munich

fi d-9 u l-10 ta’ Ġunju, delegazzjoni tal-
KESE li kienet tinkludi membri mis-
Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq Intern, 
il-Produzzjoni u l-Konsum (INT) u 
mill-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-
Bidliet Industrijali (CCMI) żaret Munich, 
fejn kellha diversi laqgħat mal-Uffi  ċċju 
Ewropew tal-Privattivi.

Is-Sezzjoni Speċjalizzata INT wasslet 
il-fehmiet tagħha dwar l-Unjoni tal-Inno-
vazzjoni (INT/545) u dwar il-bidliet li se 
jseħħu fl -attivitajiet tal-Uffi  ċċju Ewropew 
tal-Privattivi wara d-deċiżjoni li ttieħdet 
dan l-aħħar minn 25 Stat Membru biex 
jaħdmu għall-ħolqien ta’ privattiva tal-UE.

L-Uffi  ċċju Ewropew tal-Privattivi jem-
men li l-privattiva l-ġdida tal-UE se ssir 
magħrufa bħala l-“Privattiva Unitarja”, 
fi lwaqt li l-privattiva Ewropea attwali se 
tkompli tinħareġ mill-Uffi  ċċju Ewropew 
tal-Privattivi.

Wieħed mill-aktar avvenimenti impor-
tanti kien iż-żjara lill-Mużew Ġermaniż 
tax-Xjenza u t-Teknoloġija, fejn il-mem-

2011 EESC PRIZE 
for
CIVIL SOCIETY

2
ff
C

bri taw ħarsa lejn l-istorja tal-innovazzjoni 
industrijali u teknika tal-Ġermanja.

Wara dan il-mużew, saret iż-żjara 
l-aktar mistennija tal-programm: dik 
tal-Istitut Max-Planck tal-Ottika Kwan-
tum. L-Istitut jaħdem f’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Università Teknika ta’ 
Munich u huwa kburi li minnu ħarġu 
sitt rebbieħa tal-Premju Nobel kif ukoll 
bir-rabtiet li għandu ma’ inventuri 
Ġermaniżi bħal Rudolf Diesel, Heinz 
Maier Leibnitz, Claude Dornier u Willy 
Messerschmitt. Fl-aħħar, l-opinjoni 
tas-sezzjoni dwar “Il-finanzjament 
tar-riċerka u l-innovazzjoni”, imfassla 
minn Gerd Wolf u Erik Svensson, ġiet 
ippreżentata lill-Istitut.

Dawn iż-żjarat huma estremament utli 
għall-Kumitat u speċjalment għas-Sezzjoni 
INT. L-uniku dell ikrah fuq iż-żjara kien 
il-mewt għal għarrieda tal-kollega tagħna 
u membru tad-delegazzjoni, is-Sur Zeno-
nas Rokus Rudzikas, li għalih inżammet 
minuta silenzju. (bc) ●

Pubblikazzjonijiet 
ġodda tal-KESE
1.  The European Economic and Social 

L-AICESIS f’Ruma biex 
tiddiskuti r-rwol tal-KES fi l-
governanza dinjija

It-12-il laqgħa internazzjonali tal-
Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Ekonomiċi u 
Soċjali u Istituzzjonijiet Simili (AICE-
SIS) saret mill-21 sat-23 ta’ Lulju 2011 
f’Ruma fil-bini tas-CNEL (Kunsill 
Nazzjonali tal-Ekonomija u x-Xogħol). 

Committee during the Polish presi-
dency (Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew matul il-Presidenza Pollakka)

2.  Renewable energy for Europe 
(L-enerġija rinnovabbli għall-Ewropa)

3.  Your guide to the European citizens’ 
initiative (Il-gwida tiegħek għall-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej)

4.  Food for everyone — the EESC presi-
dent’s conclusions from the conference 
(Ikel għal kulħadd — il-konklużjonijiet 
tal-President tal-KESE mislutin mill-
konferenza) ●

Għal aktar informazzjoni, żur is-sit 
elettroniku http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications

FIL-QOSOR
Il-KESE kien irrappreżentat mill-Pre-
sident tiegħu, is-Sur Staff an Nilsson, 
u l-President tas-Sezzjoni REX, is-Sur 
Sandy Boyle.

Din il-laqgħa, imsaħħa bil-
parteċipazzjoni tal-President tar-
Repubblika tal-Italja, is-Sur Giorgio 
Napolitano, u ta’ bosta personalitajiet 
Taljani (is-Sur Gianni Letta, Segretarju 
tal-Istat tal-Presidenza tal-Kunsill tal-

Ministri u s-Sur Enzo Scotti, Segre-
tarju tal-Istat tal-Aff arijiet Barranin) 
u internazzjonali (l-ECOSOC tan-NU, 
l-ECOSOC tal-Unjoni Afrikana), 
infetħet mis-Sur Antonio Marzano, 
President tas-CNEL u eks-President 
tal-AICESIS. Qabel it-tlett ijiem ta’ 
ħidma saret ċerimonja fl -okkażjoni tal-
150 sena mill-unifi kazzjoni tal-Italja u 
matulha ngħataw il-premji tal-Millen-
nju tal-AICESIS lir-rappreżentanti ta’ 
NGOs mill-Benin, il-Gabon, il-Brażil 
u l-Indja.

Fl-aħħar tal-Presidenza ta’ din 
l-assoċjazzjoni mis-CNEL tal-Italja, 
il-presidenza l-ġdida tal-AICESIS 
għall-2011–13 ġiet fdata lill-KES tal-
Alġerija li se jorganizza l-ħidmiet 
futuri ta’ din l-assoċjazzjoni u dalwaqt 
se jħabbar it-tema tal-ħidma prinċipali 
tal-Presidenza tiegħu għas-sentejn li 
ġejjin. (vo) ●

Il-Premju tal-KESE għas-
Soċjetà Ċivili 2011: L-ippremjar 
tal-eċċellenza fl -ambitu tal-
inizjattivi tas-soċjetà ċivili

Il-premju għas-soċjetà ċivili ta’ din 
is-sena se jiffoka fuq “Id-djalogu u 
l-parteċipazzjoni li jippromwovu l-valuri 
tal-UE: l-integrazzjoni, id-diversità, is-
solidarjetà u t-tolleranza”. Il-premju se 
jingħata lil proġetti u inizjattivi tas-soċjetà 
ċivili li jappoġġjaw il-proċess tal-inte-
grazzjoni Ewropea u li jagħtu kontribut 
innovattiv u ta’ valur għall-benesseri 

tal-komunitajiet tagħhom. Id-djalogu 
u l-parteċipazzjoni jridu jkunu l-mezzi 
ewlenin li permezz tagħhom jinkisbu 
dawn l-inizjattivi u l-proġetti.

Il-premju ta’ valur totali ta’ EUR 30,000 
se jingħata fi s-7 ta’ Diċembru 2011. Huwa 
mift uħ għal organizzazzjonijiet Ewropej, 
nazzjonali u lokali tas-soċjetà ċivili li 
huma stabbiliti fl-Unjoni Ewropea. 
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu 
mhux aktar tard mis-7 ta’ Ottubru 2011. 
Iktar informazzjoni hija disponibbli f’dan 
is-sit: www.eesc.europa.eu/civilsociety-
prize ●
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Il-KESE Info huwa disponibbli wkoll fi  22 lingwa f’verżjoni PDF mis-sit tal-internet tal-Kumitat: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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