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EDITORJALI

Il-prinċipju tas-sħubija għandu jkun 
fi l-qalba tal-politika ta’ koeżjoni

Għeżież qarrejja, 

F’Jannar, il-Kummissarju Ewropew għall-
Ipprogrammar Finanzjarju u l-Baġit, is-Sur Janusz 
Lewandowski, talab lill-istituzzjonijiet tal-UE jis-
sikkaw iċ-ċinturin huma u jabbozzaw il-baġits 
tagħhom għall-2013. Il-Parlament Ewropew 
issuġġerixxa li l-baġits jiġu ff riżati fi lwaqt li ħeġġeġ 

lill-istituzzjonijiet jissodisfaw l-“obbligi ġuridiċi u l-isfi di fi nanzjarji l-ġodda bħall-
adeżjoni tal-Kroazja”. Permezz tal-abbozz ta’ baġit tiegħu għall-2013, li ġie adottat 
dan l-aħħar mill-Bureau tal-KESE, il-Kumitat qed jilqa’ din l-isfi da.

Il-baġit attwali tal-2012, li bdejna nħejju f’Ottubru 2010 meta jien ġejt elett Viċi 
President, żdied biss b’sempliċi 0.19% matul l-2011 li, jekk inqisu l-infl azzjoni, 
jikkorrespondi għal tnaqqis f’termini reali ta’ 3.5% fil-finanzjament tiegħu. 
U l-abbozz ta’ baġit għall-2013 huwa ff riżat fi l-livell attwali. Fi kliem ieħor: jekk 
neskludu l-ispejjeż addizzjonali biex jiġu akkomodati l-membri Kroati li ser 
jingħaqdu mal-Kumitat wara li pajjiżhom jidħol fl -UE fl -1 ta’ Lulju 2013, il-baġit 
tal-KESE ser jirrifl etti żieda f’termini reali ta’ żero. F’dan iż-żmien meta l-miżuri 
li qed jieħdu l-pajjiżi tal-UE biex nissikkaw iċ-ċinturin qed jibdew jinħassu, il-
Kumitat, bħala l-korp li jirrappreżenta s-soċjetà ċivili organizzata, qed jaġixxi 
b’konformità ma’ politiki li qed jitħaddmu fi l-livell nazzjonali.

L-abbozz ta’ baġit responsabbli u sod tagħna huwa l-frott ta’ proċedura prepa-
ratorja li fi ha, kull qasam ta’ nfi q maġġuri – fi  ħdan kalendarju organizzat tajjeb 
u realistiku – jiġi skrutinizzat fi l-fond minn relatur fdat bl-inkarigu li jsaħħaħ 
l-effi  ċjenza billi janalizza r-riżorsi preżenti u jissuġġerixxi sinerġiji, trasferimenti 
u prijoritizzazzjoni baġitarja aħjar. L-abbozz fi nali ta’ baġit se jitfassal abbażi tar-
rapporti ta’ għadd ta’ korpi interni tal-Kumitat u fi d-dawl tal-opinjonijiet politiċi 
tagħhom u tal-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-Kumitat. Il-proċess kollu qed isir 
b’mod trasparenti u bil-kooperazzjoni tal-amministrazzjoni tal-Kumitat.

Wieħed mill-eżempji ta’ soluzzjonijiet innovattivi u li jiff rankaw il-fl us huwa 
l-fatt li t-traduzzjoni u servizzi oħra ta’ appoġġ, bħall-IT jew il-loġistika, jinqasmu 
ma’ dawk tal-Kumitat tar-Reġjuni. L-ebda istituzzjoni Ewropea oħra ma tagħmel 
dan.

Minkejja li għandu inqas riżorsi milli kellu għad-dispożizzjoni tiegħu fl -2010, 
il-KESE qed jagħti prova li jista’ jagħmel iżjed. Qed ikompli bil-ħidma regolari 
tiegħu li joħroġ bejn 150 u 200 opinjoni fi s-sena dwar kwistjonijiet li jittrattaw 
suġġetti diff erenti bħall-impjieg u l-enerġija, il-politika tat-taxxa u t-trasport. Dan 
jagħmlu fuq talba ta’ istituzzjonijiet oħra tal-UE jew fuq inizjattiva proprja tiegħu. 
Iżda, il-KESE qed jilqa’ wkoll l-isfi da tal-kompiti ġodda inkarigati lilu mit-Trattat 
ta’ Lisbona, b’mod partikolari fi l-kuntest tad-demokrazija parteċipattiva.

Il-KESE ser ikompli jsegwi din id-direzzjoni. Ser jibqa’ jagħti kontribut politiku 
ta’ kwalità għolja permezz ta’ proċedura armonizzata u riżorsi li jiskrutinizza mill-
qrib. Il-kontribwenti Ewropej għandhom id-dritt li jiksbu dan mill-istituzzjonijiet 
kollha tal-UE.

Jacek Krawczyk
Viċi President
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Il-politika ta’ koeżjoni ilha mill-
1986  waħda mill-iktar oqsma ta’ 
investiment importanti fl -UE u hija 
eżempju eċċellenti ta’ solidarjetà 
finanzjarja u  xprun b’saħħtu tal-
integrazzjoni. Matul is-26 sena li ilha 
teżisti, il-politika ta’ koeżjoni kienet 
is-suġġett ta’ dibattitu kontinwu 
u bosta riformi fi  sforz sabiex jitte-

jbu t-tħaddim u l-effi  kaċja tagħha. 
Il-politika ta’ koeżjoni għandha 
impatt kbir fuq il-ħajja ta’ kuljum 
tal-Ewropej billi tagħlaq id-distakki 
bejn ir-reġjuni inqas vantaġġati 
u r-reġjuni sinjuri. Eżempju ta’ dan 
huma l-erba’ fondi ta’ koeżjoni li 
ħolqu madwar 1.4 miljun impjieg 
ġdid, iffi  nanzjaw 47000 km f’awtos-
tradi u pprovdew trattament tad-
dranaġġ għal 23 miljun ruħ.

Mingħajr dubju, sa mit-twa-
qqif tiegħu, il-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew kien fuq quddiem 
tad-diskussjonijiet dwar il-koeżjoni 
billi talab rwol deċiżiv għas-soċjetà 
ċivili fit-tfassil u  t-twaqqif tal-
politika ta’ koeżjoni. F’Ottubru 
li għadda, il-Kummissjoni Ewro-
pea adottat proposta leġislattiva 
dwar il-politika ta’ koeżjoni għall-
perjodu 2014-2020 u allinjatha mal-
Istrateġija Ewropa 2020 bil-għan li 
jissaħħaħ l-investiment fi t-tkabbir, 
l-impjiegi u l-kompetittività.

Staffan Nilsson, il-President 
tal-KESE, fetaħ id-dibattitu dwar 
il-politika ta’ koeżjoni fi l-preżenza 
ta’ Johannes Hahn, il-Kummissarju 
għall-Politika Reġjonali. Il-Pres-
ident indika li l-Ewropej għandhom 
ikunu fil-qalba tal-politiki kollha 
tal-Komunità u  li l-prinċipju tas-
sħubija li jagħmel parti mill-politika 

ta’ koeżjoni tal-UE huwa essenzjali 
sabiex jinkiseb dan bħala parti mill-
perspettiva fi t-tul tagħha. Michael 
Smyth, il-President tas-Sezzjoni 
Speċjalizzata għall-Unjoni Eko-
nomika u Monetarja u l-Koeżjoni 
Ekonomika u Soċjali, tenna dan billi 
qal li: “Il-KESE jemmen li għandha 
tingħata attenzjoni partikolari 
sabiex l-imsieħba u l-partijiet inte-
ressati jiġu involuti ġenwinament 
fit-tħejjija, l-eżekuzzjoni u  l-eva-
lwazzjoni ex post tal-proġetti li 
jitwettqu fi l-qafas ta’ din il-politika”.

Matul l-istess sessjoni plenarja 
ġew adottati ħames opinjoni-
jiet dwar il-politika ta’ koeżjoni 
u  dan jirrifletti appoġġ mifrux 
għall-inizjattiva ta’ Ottubru tal-
Kummissjoni. Tressqu numru ta’ 
proposti quddiem il-Kummiss-
joni, inklużi semplifikazzjonijiet 
sostanzjali ta’ proċeduri amminis-
trattivi u  implimentazzjoni aħjar 
tal-indikaturi komuni. Fir-rigward 

tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-KESE rrakkomanda 
iktar fl essibbiltà sabiex tiġi sempli-
fi kata l-applikazzjoni tal-approċċ 
territorjali. Fir-rigward tal-Fond 
ta’ Koeżjoni, huwa laqa’ d-deċiżjoni 
li ssir enfasi fuq l-oqsma tematiċi 
prinċipali bħala mod kif tonqos 
il-ħela u  jingħata spinta lill-eff ett 

multiplikatur li jista’ jiġġenera 
t-tkabbir u l-impjiegi.

Ioannis Vardakastanis, rela-
tur tal-pakkett dwar il-politika ta’ 
koeżjoni, indikat li d-dibattitu sar 
fi żmien opportun. Huwa nnota 
li bħalissa fil-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea għaddej “attakk funda-
mentali fuq il-prinċipji soċjali. Il-
Kunsill tal-Aff arijiet Ġenerali lbieraħ 
iddeċieda li jħassar il-klawżoli kollha 
relatati mal-ġeneru, in-nondiskrimi-
nazzjoni u d-diżabilità mill-proposta 
tal-kundizzjonalità ex ante tad-
dispożizzjonijiet komuni. Dan juri 
li jeħtieġ li dawn il-kwistjonijiet jiġu 
stabbiliti b’mod iktar eff ettiv fi l-bqija 
tar-regolament, pereżempju billi 
tiżdied l-aċċessibbiltà għall-persuni 
b’diżabilità fid-dispożizzjonijiet 
komuni.” (asp) ●
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Sal-2050  ser ikun hawn 9  biljun 
persuna fi d-dinja, li ser jipproduċu 
9  biljun tunnellata ta’ CO

2
. Diġà 

fil-preżent qed nużaw minn 1.3 sa 
1.4  darbiet ir-riżorsi tad-dinja. Fi 
żmien ft it ġimgħat, għajnejn kulħadd 
ser ikunu fuq il-konferenza tan-NU 
Rio+20 u s-soluzzjonijiet li ser tof-
fri, iżda x’qed jagħmlu ċ-ċittadini 
tagħna u s-soċjetà ċivili biex jippro-
movu l-effi  ċjenza fl -użu tar-riżorsi 
u l-iżvilupp sostenibbli fi t-tul? Dawn 
il-kwistjonijiet u oħrajn ġew indi-
rizzati waqt il-Konferenza “Aħseb 
b’mod ekoloġiku! L-opportunitajiet 
tal-iżvilupp sostenibbli u  l-ekono-
mija ekoloġika”, li l-Grupp ta’ Inte-
ressi Varji tal-Kumitat Ekonomiku 

u Soċjali Ewropew organizza fi  Brus-
sell fi t-2 ta’ Mejju.

Attendew madwar 140 parteċipant 
għall-konferenza, inkluż Staffan 
Nilsson, il-President tal-KESE, Luca 
Jahier, il-President tal-Grupp ta’ 
Interessi Varji tal-KESE, Alan Seatter, 
Deputat Direttur Ġenerali tad-DĠ 
Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea, 
u Chris van den Bilcke, mill-Uffi  ċċju 
ta’ Kollegament tal-UNEP għall-UE.

Fl-2012, minkejja li t-tħassib amb-
jentali u  tal-konsumatur qed isiru 
aktar mifruxa, għad mingħalina li 
l-livelli attwali tal-konsum tagħna 
kif ukoll id-disponibbiltà tar-riżorsi 
ser ikomplu kif inhuma b’mod 
indefi nit. “Huwa fatt li ma nistgħux 
inkomplu għaddejjin bl-istili ta’ ħajja 
u tendenzi ta’ produzzjoni tagħna. 
Sfortunatament, l-Ewropa esportat 
il-mudell ekonomiku industrijalizzat 
tagħha lill-bqija tad-dinja. Issa, huwa 
biss permezz ta’ azzjoni koordinata 
u  impenn politiku fil-livelli kollha 
li ser inkunu nistgħu naspiraw għal 
tkabbir sostenibbli u nreġġgħu lura 
d-degradazzjoni ambjentali,” żied 
jgħid Luca Jahier, il-President tal-
Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE.

Skont il-konklużjonijiet tal-
konferenza, l-implimentazzjoni ta’ 

strateġija ġdida ta’ żvilupp soste-
nibbli, b’interkonnessjonijiet ċari 
bejn il-pilastri soċjali, ambjentali 
u ekonomiċi teħtieġ sens imġedded 
ta’ urġenza, ambizzjoni, koerenza 
politika u  responsabbiltà. It-tran-
sizzjoni lejn ekonomija ekoloġika 
hija parti integrali ta’ dan il-proċess, 
iżda hija wkoll biss l-ewwel pass. It-
tikkettar sostenibbli u  ambjentali, 
l-iskambju ta’ informazzjoni dwar 
prattiki tajba, tendenzi tal-konsum 
aktar sostenibbli u programmi edu-
kattivi huma biss ft it elementi minn 
“pjan direzzjonali għal ekonomija 
ekoloġika”, li tant huwa meħtieġ. Il-
miri ta’ Rio+20 jistgħu jinkisbu biss 
permezz ta’ qafas ta’ politika li jiġbor 
fi h kollox.

Barra minn hekk, ħafna mill-
parteċipanti jaqblu wkoll dwar 
il-ħtieġa li t-tkabbir ekonomiku jiġi 
separat mill-użu tar-riżorsi, li jiġu 
modernizzati s-setturi tal-enerġija 
u li jiġu introdotti politiki sostenib-
bli tat-trasport għall-persuni u l-mer-
kanzija. It-trasport urban lokali 
f’Bielefeld (il-Ġermanja), id-drenaġġ 
fiż-żoni rurali (Sokoly, il-Polonja) 
u d-djar ekoloġiċi soċjali Ewropej 
kienu wħud mill-prattiki tajba li ġew 
preżentati waqt il-konferenza. (ail)
 ●

Il-KESE ser iħares lejn id-dimensjonijiet 
kollha tat-tixjiħ attiv

Aħseb b’mod ekoloġiku! 
L-opportunitajiet tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-ekonomija ekoloġika

Bi tħejjija għall-2012, is-Sena Ewro-
pea dwar it-Tixjiħ Attiv u s-Solidar-
jetà Interġenerazzjonali, il-KESE 
ħoloq grupp ta’ koordinazzjoni 
speċjali u inkarigah jeżamina l-feh-
miet fuq il-valur u r-rwol tal-anzjani 
fis-soċjetà u  jħejji opinjoni dwar 
is-suġġett. Il-Kumitat ta r-riedni 
ta’ dan il-grupp lil żewġ anzjani 
attivi magħrufi n: is-Sinjura Renate 
Heinisch, membru Ġermaniż li 
tirrappreżenta l-Assoċjazzjoni 
Federali tal-Organizzazzjonijiet 
Ġermaniżi taċ-Ċittadini Anzjani 
(Grupp ta’ Interessi Varji) u s-Sur 
Xavier Verboven, membru Belġjan 
li jirrappreżenta l-Federazzjoni 
Ġenerali tax-Xogħol tal-Belġju 
(Grupp tal-Ħaddiema).

Ħafna drabi t-tixjiħ tad-dinja 
żviluppata jitqies bħala piż fuq 

l-ekonomija u problema li għandha 
tissolva, fehma li s-Sinjura Heinisch 
twarrabha minnufi h għaliex temmen 
li hi waħda żbilanċjata. Hi temmen li 
t-tifsira u l-immaġni korrespondenti 
tat-tixjiħ għandhom bżonn jinbidlu. 
Ħafna anzjani jikkontribwixxu għas-
soċjetà jew qed jinvolvu ruħhom 
fi l-volontarjat. Is-Sinjura Heinisch 
tgħid li kieku l-attivitajiet u r-rwol 
tagħhom jiġu kkomunikati aħjar, 
il-perċezzjoni tagħhom tkun aktar 
veraċi, ġusta u pożittiva.

Skont il-Eurostat, f’ħafna pajjiżi 
r-rata tal-impjieg tal-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien (li għandhom 
bejn il-55 u l-64 sena) hija iktar baxxa 
minn dik ta’ gruppi ta’ età oħrajn. 
“Il-ħaddiema mdaħħlin fi ż-żmien ta’ 
sikwit ikunu l-ewwel li jħallsu l-prezz 
tar-ristrutturar tal-kumpaniji”, jgħid 
is-Sur Verboven, li esprima t-tħassib 
tiegħu dwar in-nuqqas li s-soċjetà 
tisfrutta l-potenzjal tal-persuni 

mdaħħlin fi ż-żmien. Huwa essenz-
jali li l-persuni mdaħħlin fi ż-żmien 
iżommu l-impjieg tagħhom u jekk 
jitilfuh, għandu jsir sforz speċjali 
sabiex jerġgħu jiddaħħlu fi s-suq tax-
xogħol, l-aktar permezz tat-taħriġ 
u  tat-titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol tagħhom.

“Jidher li l-politiki tal-impjieg attiv 
huma l-unika soluzzjoni sabiex jiġu 
garantiti l-istabbiltà u l-fi nanzjament 
tas-sistemi tal-pensjoni fi  żmien meta 
l-istennija tal-għomor qed titwal”, qal 
is-Sur Verboven. “Jekk tiżdied l-età 
tal-irtirar biss, il-problema tad-defi ċit 
mhux ser tissolva.”

Madankollu, it-tixjiħ attiv ma 
jikkonċernax biss l-impjieg. Is-Sin-
jura Heinisch taqbel li, “it-tixjiħ 
attiv ifisser li persuna ddum tgħix 
kemm jista’ jkun ħajja produttiva 
u dinjituża li tagħtiha sodisfazzjon.” 
Huwa għalhekk li d-diversi konfe-
renzi li l-grupp ta’ koordinazzjoni 
qed jippjana għat-tieni nofs tas-sena 
ser jixtarru aspetti differenti tat-
tixjiħ. L-attività tal-grupp ser tagħlaq 
b’konferenza fl -aħħar tas-sena bil-
għan li jitfasslu xi rakkomandazzjo-
nijiet politiċi.

Dan id-dibattitu huwa rilevanti 
għalina lkoll għaliex, kif tgħid is-Sin-
jura Heinisch, “aħna lkoll ser insiru 
ċittadini anzjani xi darba jew oħra.” 
(asp/mb) ●

Link għall-paġna tal-grupp: www.
eesc.europa.eu/ey2012

Kooperattivi li qed 
jaħdmu lejn katina 
alimentari ġusta 
u kompetittiva

Il-kooperattivi għandhom rwol 
ċentrali  x’ jaqdu fl-Istrateġija 
UE2020 għat-tkabbir u  l-impjiegi. 
Il-KESE, li jgħodd lir-rappreżentanti 
tas-settur tal-kooperattivi fost 
il-membri tiegħu, jitlob li l-koo-
perattivi jkunu biżżejjed protetti 
u kompetittivi fi l-katina alimentari. 
Għalhekk, il-KESE, flimkien mal-
COPA-COGECA (l-Assoċjazzjoni 
Ewropea tal-Bdiewa) u l-Euro Coop 
(il-Komunità Ewropea tal-Koope-
rattivi tal-Konsumatur) organizza 
konferenza fl -24 ta’ April dwar “Koo-
perattivi li qed jaħdmu lejn katina 
alimentari ġusta u  kompetittiva”. 
L-enfasi ewlenija tal-konferenza kie-
net kif il-kooperattivi tal-agrikoltura 
u  tal-konsumatur jistgħu jaħdmu 
id f’id b’mod ibbilanċjat, mhux 
biss għall-benefiċċju tal-membri 
tagħhom iżda wkoll sabiex jissieltu 
kontra prattiki inġusti u abużivi fi l-
katina alimentari. Fost il-kelliema 
kien hemm rappreżentanti ta’ livell 
għoli mill-Kummissjoni Ewropea 
(DĠ MARKT), mill-Parlament 
Ewropew, mill-Presidenza Daniża, 
mill-KESE u mill-kooperattivi tal-
agrikoltura u tal-konsumatur. Carlos 
Trías, membru tal-KESE u Direttur 
tal-Għaqda Spanjola tal-Kooperat-
tivi tal-Konsumatur (UNCCUE), 
ħa sehem fi l-konferenza u wieġeb xi 
mistoqsijiet għall-KESE info.

Tista’ tispjega lill-qarreja 
tagħna x’inhi kooperattiva 
tal-konsumatur u r-rwol 
tagħha fi l-katina alimentari?

Kooperattiva tal-konsumatur 
hi kumpanija li fi ha l-konsumaturi 
huma l-proprjetarji u għaldaqstant 
jistgħu jinfluwenzaw il-provvista 
sabiex tikkorrespondi iktar mad-
domanda u  jieħdu azzjoni li tkun 
skont l-aspirazzjonijiet tagħhom. 
Għaldaqstant, permezz ta’ koope-
rattiva, grupp ta’ konsumaturi jista’ 
jkollu rwol importanti fi l-katina tal-
valur agroalimentari, billi jagħmel 
kuntatt dirett mal-katina tal-fluss 
tax-xogħol u jinnegozja fi  ħdan dawn 
il-parametri.

Għalfejn hi daqshekk 
importanti li jiġu introdotti 
mudelli ġodda ta’ provvista 
tal-ikel fi s-suq Ewropew? 
X’inhi s-sitwazzjoni attwali 
u kif tista’ tittejjeb?

L-operazzjoni attwali tal-katina 
tal-valur agroalimentari mhix 
sodisfaċenti għal bosta mill-membri 
tagħha u dan jirrappreżenta kemm 
theddida għas-sopravivenza tal-bie-
dja kif ukoll ostaklu għall-konsum 
responsabbli. Sabiex tiġi indirizzata 
din is-sitwazzjoni, huwa meħtieġ li 
tinħoloq relazzjoni diretta u traspa-
renti bejn il-bosta atturi involuti, 
jitneħħew intermedjarji li ma jagħtux 
valur miżjud u jitranġaw il-prattiki 
ħżiena ta’ xi operaturi. Il-proposta 
tagħna tikkonsisti fil-promozzjoni 
ta’ suq li jħaddan l-idea ta’ ħidma 
skont dawn il-prinċipji u l-valuri tal-
kooperativa, fi lwaqt li tinkoraġġixxi 
interazzjoni sħiħa bejn il-konsuma-
tur u l-produzzjoni sostenibbli.

Għalkemm għadna qed nitħaddtu 
dwar suq emerġenti, diġà qed iseħħu 
numru ta’ inizjattivi, li fosthom 
nistgħu nelenkaw dawn li ġejjin:

 ■ “Il-prattiki ta’ kooperattiva 
għall-bilanċ mill-ġdid tal-ope-
rat tal-katina għall-provvista 
alimentari”, Għaqda Sodiaal, 
Franza

 ■ “Ikel lokali u organiku bħala parti 
mill-ottimizzazzjoni tal-katina 
tal-valur tal-merċa fi l-Grupp S”, 
Korporazzjoni SOK, Finlandja

 ■ “Kif il-kooperattivi Olandiżi 
tal-frott u l-ħaxix jikkollaboraw 
mal-bejjiegħa: il-każ ta’ “The 
Greenery””, DPA, il-Pajjiżi 
l-Baxxi

 ■ “Territori.coop: rabta etika mal-
komunitajiet lokali”, Coop, Italja

 ■ “Xejra korporattiva”, UNCCUE, 
Spanja. (ail) ●

p

Neħtieġu impenn politiku fi l-livelli kollha 
biex niksbu ekonomija sostenibbli.

Aħna lkoll ser insiru ċittadini anzjani xi 
darba jew oħra.

Carlos Trías, membru tal-KESE u Direttur tal-Għaqda Spanjola tal-Kooperattivi 
tal-Konsumaturi (UNCCUE).

Is-soċjetà tonqos milli tisfrutta mill-aħjar li 
tista’ l-potenzjal tal-anzjani.
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Il-PAK wara l-2013

Matul is-sessjoni plenarja 
ta’ April, il-KESE adotta 
opinjoni dwar ir-riforma 
tal-PAK wara l-2013 
(relatur: Dilyana Sla-
vova, Grupp ta’ Interessi 
Varji, Bulgarija; korelatur, 
Franco  Chiriaco, Grupp 
tal-Ħaddiema, l-Italja). Fl-
opinjoni tiegħu, il-KESE 

jappoġġja l-isforzi biex jiġu eliminati d-diff erenzi fl -appoġġ li 
jirċievu l-bdiewa fl -Istati Membri diff erenti. Madankollu, ir-ridis-
tribuzzjoni tar-riżorsi fi nanzjarji fost l-Istati Membri għandha 
tkun aktar ibbilanċjata u aktar ġusta.

Fl-opinjoni jiġi nnutat ukoll li l-mudell agrikolu Ewropew ma 
jistax jaħdem bil-prezzijiet u l-kundizzjonijiet tas-swieq dinjija 
mingħajr riżorsi fi nanzjarji suffi  ċjenti. Il-volatilità estrema tal-
prezzijiet esperjenzata f’dawn l-aħħar snin tenfasizza l-bżonn ta’ 
strumenti aktar eff ettivi għall-ġestjoni tas-suq. Skont il-KESE, 
jeħtieġ li jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn il-provvista 
u d-domanda u li s-saħħa tas-suq tiġi bbilanċjata mill-ġdid tul 
il-katina tal-provvista tal-ikel.

Fl-aħħar, il-KESE jixtieq li tiżdied il-fl essibbiltà bejn il-paga-
menti diretti (Pilastru I) u l-iżvilupp rurali (Pilastru II). (ail) ●

L-akkwist pubbliku fi  żmien ta’ kriżi: opportunità 
mill-aqwa biex nagħtu spinta lis-Suq Uniku

Fl-Ewropa, l-awtoritajiet pubbliċi jonfqu madwar 18% tal-
PDG fuq il-provvisti, ix-xogħlijiet u s-servizzi. Fid-dawl ta’ 
dan il-volum ta’ xiri, l-akkwist pubbliku jista’ jintuża bħala 

lieva b’saħħitha biex jinkiseb Suq 
Uniku. Minħabba r-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali u l-kriżi ekonomika 
ta’ bħalissa, l-awtoritajiet pubbliċi 
jridu jiżguraw l-aħjar użu possibbli 
tat-tali fondi sabiex iħeġġu t-tkabbir 
u l-ħolqien tal-impjiegi. Għalhekk, il-
KESE ddeċieda jappoġġja r-riforma 
tal-leġislazzjoni tal-akkwist pub-
bliku u l-modernizzazzjoni tas-sis-
tema tal-akkwist. Fl-opinjoni dwar 
l-akkwist pubbliku u l-kuntratti ta’ 
konċessjoni (relatur: Miguel Ángel 
Cabra de Luna, Grupp ta’ Interessi 

Varji), li tressqet matul is-sessjoni plenarja ta’ April, il-KESE jix-
tieq li jiddaħħlu kriterji soċjali u ambjentali fl -għoti ta’ kuntratti 
pubbliċi, li tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-intrapriżi soċjali 
u li tiġi mħeġġa l-parteċipazzjoni tal-SMEs. (ail) ●

L-intrapriżi kooperattivi: għas-servizz ta’ miri 
ekonomiċi u soċjali komuni

Fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali tal-Kooperattivi 
2012  tan-Nazzjonijiet Uniti, il-KESE jixtieq jippromovi 
u  jipproteġi l-intrapriżi kooperattivi bħala parti essenzjali 
mill-industrija Ewropea. Fi żminijiet ta’ kriżi, il-kooperattivi 
huma aktar reżiljenti u stabbli minn forom oħra ta’ intrapriżi; 
huma żviluppaw ukoll inizjattivi intraprenditorjali ġodda. Fl-
opinjoni tal-KESE dwar il-kooperattivi u r-ristrutturar (relatur: 
is-Sinjura Marie Zvolská, Grupp ta’ Min Iħaddem, Repubblika 
Ċeka), adottata fi l-25 ta’ April, jingħad li l-intrapriżi koope-
rattivi għandhom jiġu kkunsidrati fi l-politiki kollha tal-UE li 
jikkontribwixxu għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
u għandu jkollhom aċċess aktar faċli għall-mekkaniżmi fi nan-
zjarji tal-BEI/FEI. (ail) ●

Mixtieq: mudell ekonomiku ġdid

Il-miżuri volontarji għandhom jiġu kkomplementati minn 
miżuri regolatorji aktar vinkolanti jekk l-Ewropa ser tinbidel 
f’ekonomija ekoloġika bbażata fuq il-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli, qal il-KESE f’opinjoni reċenti tiegħu mitluba mill-
Presidenza Daniża. Żied jgħid li hemm bżonn ta’ politiki fi skali 
aktar ekoloġiċi u inċentivi bbażati fuq is-suq sabiex din it-tran-
sizzjoni tiġi appoġġjata.

“L-istrumenti volontarji li ntużaw s’issa sabiex il-produzzjoni 
u  l-konsum ikunu aktar sostenibbli wrew r-restrizzjonijiet 
tagħhom. In-negozji u l-konsumaturi jużaw dawn l-istrumenti 
b’mod limitat u inugwali”, qalet An Le Nouail Marlière (Franza, 
Grupp tal-Impjegati), ir-relatur tal-opinjoni. Hija nnotat li l-UE 
għandha bżonn issaħħaħ l-isforzi regolatorji tagħha sabiex 
gradwalment tneħħi l-prodotti li mhumiex sostenibbli, tabo-
lixxi s-sussidji li ma jqisux kompletament l-eff etti negattivi fuq 
l-ambjent u tintroduċi politiki ekoloġiċi dwar l-akkwist pubbliku.

L-opinjoni tal-Kumitat talbet li ssir bidla radikali tal-mudell 
ekonomiku. Il-mudell attwali, li huwa bbażat fuq ossessjoni bl-

indikaturi tal-PDG u orjentat 
lejn żieda dejjem ogħla fit-
tkabbir u d-domanda, mhux 
ser jgħin biex ikun hemm eko-
nomija verament sostenibbli. 
Il-bidla ser ikollha bżonn 
indikaturi addizzjonali li jke-
jlu mhux biss il-produzzjoni 
iżda anke l-marka ekoloġika 
fuq l-ambjent, il-benesseri 
tal-bniedem, l-ekwità soċjali 
u l-prosperità. (mb) ●

IS-SESSJONI PLENARJA FIL-QOSOR

Ekonomija xejn stabbli toħloq sfi da 
għall-industrija Ewropea tal-moda

Mill-25  l-akbar kumpanija tal-moda 
fi d-dinja, 17 huma Ewropej. Madwar 
70 % tal-produzzjoni ssir fl-Ewropa, 
u minkejja l-kriżi, l-industrija baqgħet 
tikber, għalkemm b’rata dejjem aktar 
baxxa. Tista’ l-Ewropa żżomm il-prima-
zija tagħha meta l-kompetizzjoni globali 
dejjem qed issir aktar bla ħniena? “Dan 
is-settur ewlieni ma ngħatax attenzjoni 
adegwata f’dawn l-aħħar snin,” qal 
Henri Malosse, il-President tal-Grupp 
ta’ Min Iħaddem tal-KESE waqt works-
hop mar-rappreżentanti tal-industrija, 
li ġie organizzat b’mod konġunt mill-
grupp tiegħu fl imkien mal-Kummiss-
joni Ewropea sabiex jiġu diskussi modi 
ta’ sostenn għall-industrija tal-moda.

Jeħtieġ li jinbnew rabtiet bejn is-set-
tur diġitali u dak tal-moda, u jeħtieġ li 
tiżdied il-komunikazzjoni bejn l-atturi 
diff erenti fl -industriji tal-moda. Għandu 
jitjieb ukoll l-aċċess għar-riżorsi fi nanz-
jarji u għall-internalizzazzjoni. Waqt li 
qed jiġi kkunsidrat il-futur tal-industriji 
tal-moda huwa importanti li tiġi inkluża 
l-kwistjoni taż-żgħażagħ, b’mod speċjali 
dawk mingħajr impjieg. Iż-żgħażagħ 
huma ċentrali għas-suċċess futur tal-

industriji tal-moda u  għaldaqstant 
jeħtieġ li jingħata kontribut ikbar liċ-
ċentri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi 
l-oqsma tal-ħiliet u l-kapaċitajiet

L-innovazzjoni u  l-kreattività 
huma l-fatturi mexxejja wara l-indus-
trija, u  għaldaqstant għandhom 
jiġu promossi u mħarsa sew. Sabiex 
tipproteġi l-ħiliet intellettwali u dawk 
speċjalizzati, l-Ewropa għandha tif-
foka fuq iż-żgħażagħ tagħha biex jiġi 
evitat eżodu tal-imħuħ. Madankollu, 
ft it huma l-industriji kreattivi li jgħinu 
lil dawk li għadhom ser jibdew fil-
qasam tal-moda. Dr. Wendy Malem, 
id-Direttur ta’ Centre for Fashion 
Enterprise, iddeskriviet kif l-organiz-
zazzjoni tagħha tgħin lid-disinjaturi 
żgħażagħ biex jużaw il-kapaċitajiet 
tagħhom għall-massimu, tipprovdi 
appoġġ lill-kumpaniji żgħar u tistab-
bilixxi kollaborazzjonijiet tal-indus-
trija bejn disinjaturi, manifatturi 
u bejjiegħa bl-imnut. Barra minn hekk, 
wieħed għandu jagħraf li hemm inno-
vazzjoni kontinwa fi  ħdan l-industrija, 
pereżempju fil-qasam tal-fibra, bit-
“tessut intelliġenti”.

Il-kelliema wrew li l-UE teħtieġ 
viżjoni li tikkonċerna d-direzzjoni tal-
industrija; li tingħata spinta ’l quddiem 
lill-kompetittività tagħha kif ukoll li 
din tiġi ppreservata. Madankollu, biex 
isir dan jeħtieġ li ninvestu f’teknoloġiji 
ġodda. Hawnhekk, l-UE għandha rwol 
fi  ħdan is-settur biex tgħin fi t-twaqqif 
ta’ netwerks u l-bini ta’ relazzjonijiet 
bejn id-disinjaturi u l-intrapriżi. Barra 
minn hekk, ir-rabta bejn is-settur 
diġitali u dak tal-moda għandha tkun 
aktar soda, peress li din ir-relazzjoni hija 
ċentrali għall-futur tal-industrija.

Il-mudell tan-negozju tal-kumpa-
niji ta’ lussu Ewropej huwa ppreżentat 
bħala dak sostnut minn innovazzjoni 
kontinwa, kwalità, impjegati tas-sengħa 
u esportazzjoni internazzjonali. Barra 
minn hekk, qed jinħolqu mudelli 
ġodda ta’ negozju mill-investiment 
tas-settur privat fl -iżvilupp sostenib-
bli; għandhom jibqgħu jiġu promossi 
mudelli ġodda ta’ negozju.

Peress li l-SMEs huma vitali għall-
industrija Ewropea tal-moda, l-isforzi 
tagħhom għandhom jiġu appoġġjati. 
Illum, il-maġġoranza tal-SMEs ma 
jeħtiġux id-disinn speċifi kament; aktar 
importanti minn hekk jeħtieġu l-pro-
mozzjoni kummerċjali biex ibiegħu 
l-prodotti tagħhom aktar faċilment. 
Madankollu, rigward kwistjonijiet ta’ 
riżorsi fi nanzjarji u internalizzazzjoni, 
huwa imperattiv li jitħeġġu l-inves-
tituri u jiġi ġġenerat aċċess aktar faċli 
għall-kreditu u l-fi nanzjament għall-
SMEs u intrapriżi inġenerali (inklużi 
d-disinjaturi tal-moda, li jeħtieġu riżorsi 
fi nanzjarji biex jiżviluppaw marki, jim-
manifatturaw prodotti fl -Ewropa, jixtru 
materja prima ta’ kwalità u jattiraw lix-
xerrejja) bħala appoġġ għall-industrija 
tal-moda. (mp) ●

FIL-QOSOR

Mill-2008 ’l hawn, il-KESE ilu jaħdem qatigħ biex jistabbilixxi sistema tal-
ġestjoni ambjentali li tikkonforma mal-EMAS (Skema ta’ Mmaniġġjar 
u Awditjar Ekoloġiċi) sabiex jiżgura li jopera bl-iktar mod ekoloġiku pos-
sibbli. Pereżempju, il-KESE rnexxielu jnaqqas il-konsum tal-elettriku b’16 % 
u l-konsum tal-gass b’28 % tul dan il-perjodu ta’ żmien. Dawn l-isforzi ġew 
ippremjati l-ewwel darba fl-2009 meta l-Kumitat ingħata ċ-Ċertifikat ta’ 
Intrapriża Ekodinamika tar-Reġjun ta’ Brussell, fejn irċieva l-premju mas-
simu ta’ tliet stilel.

Il-persunal tal-KESE huma involuti b’mod attiv fi l-proġett. Gruppi ta’ ħidma 
interdipartimentali qed jaħdmu biex jirrazzjonalizzaw l-użu tal-karti u l-kriterji 
ambjentali qed jiġu inklużi dejjem iżjed fi s-sejħiet għal off erti.

B’riżultat ta’ dan, il-KESE reċentement ingħata ċ-ċertifikati EMAS 
u ISO14001. ●

Il-KESE jingħata premju ambjentali għal eċċellenza

Pubblikazzjonijiet ġodda tal-KESE

 ■ European Integration Forum

 ■ Th e EESC and the Mediterranean

 ■ Th e EESC and Latin America

 ■ Il-gwida tiegħek għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

 ■ Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■ EU transport at a crossroads

 ■ Immigration and integration

 ■ Th e EESC and the Western Balkans

 ■ European Consumer Day

 ■ Th e EESC and the international trade

Għal iktar informazzjoni żur http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●
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Nagħmlu l-Ewropa aktar żagħżugħa

Anna Maria Darmanin, Viċi Pre-
sident tal-KESE u Gianni Pittella, 
l-ewwel Viċi President tal-Parla-
ment Ewropew ingħaqdu fl imkien 
fi l-ħarifa li għaddiet biex iniedu iniz-
jattiva intitolata “5 ideat għal Ewropa 
aktar żagħżugħa”. Bil-għan li jiġu 
valutati l-istennijiet u l-bżonnijiet 
taż-żgħażagħ fil-pajjiżi tal-UE, 
il-proġett wassal biex iż-żewġ politiċi 
jiltaqgħu ma’ żgħażagħ fl -universi-
tajiet fi l-kontinent kollu. Hekk kif 
l-inizjattiva għaddejja b’ritmu tajjeb, 
il-KESE Info ltaqgħet maż-żewġ Viċi 
Presidenti biex tisma’ dwar dak li 
tgħallmu.

KESE Info: Għaliex 
iddeċidejtu tniedu 
din l-inizjattiva?

Anna Maria Darmanin: Illum 
il-ġurnata ż-żgħażagħ qed jiff aċċjaw 
sfi di li qatt ma rajna bħalhom qabel. 
Il-qgħad fost iż-żgħażagħ ilu jiżdied 
b’mod kontinwu u  issa tela’ għal 
iktar minn 20% fl -UE kollha, u f’xi 
pajjiżi laħaq l-ogħla punt tiegħu, 
b’iktar minn 40% u  saħansitra 
50%. Dan huwa ħela inaċċettabbli 
u jirrappreżenta ħela sorprendenti 
ta’ talent uman. M’hemm l-ebda 
dubju dwar l-urġenza ta’ din il-kwis-
tjoni. Iż-żgħażagħ jeħtieġu l-appoġġ, 
u  hemm għadd ta’ programmi li 
għandhom l-għan li jipprovdu dan. 
Bl-inizjattiva tagħna “5 ideat għal 
Ewropa aktar żagħżugħa”, ma rid-
niex nimplimentaw proġett ieħor 
għaż-żgħażagħ, xtaqna nimplimen-
taw proġett maż-żgħażagħ.

Gianni Pittella: Ħafna żgħażagħ 
qed jibbenefikaw mill-UE kuljum 
u ħafna minnhom bbenefi kaw minn 
diversi inizjattivi tal-UE li tfasslu 
biex jixprunaw il-mobbiltà, l-edu-
kazzjoni jew l-iżvilupp professjo-
nali u personali. Iżda minkejja dan 
kollu, ħafna drabi ma jirnexxilhomx 

jaraw l-impatt li l-UE għandha fuq 
ħajjithom u  ma jħossux ir-rabta 
ma’ din l-Ewropa. Jiena naħseb li 
billi fetħet mezz ta’ komunikazzjoni 
diretta, din l-inizjattiva għenet biex 
jiċċekken id-distakk bejna u bejn-
hom.

Żortu għadd ta’ universitajiet 
fl -Ewropa. X’laqatkom 
l-iżjed?

AMD: Dak li rajt imur kontra 
l-impressjoni ġenerali li ż-żgħażagħ 
mhumiex attivi politikament. Fil-
fatt huma attivi u qed isiru dejjem 
iżjed involuti politikament, għad 
li mhux fi strutturi stabbiliti sew. 
Dawn iż-żgħażagħ qed jiktbu, jid-
diskutu u jinnegozjaw dwar l-iktar 
kwistjonijiet politiċi importanti, 
bħall-impjieg, it-tibdil fi l-klima jew 
l-ekonomija bbażata fuq l-għarfi en, 
iżda mhux qed iduru lejn il-politiċi 
u l-MEPs tagħhom. Huma jimpen-
jaw lilhom innifishom fil-politika 
dwar il-midja soċjali u fi n-netwerks 
li joħolqu huma stess.

GP: Jien ħassejt li jixtiequ ħafna 
li jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni. 
Wieħed mill-istudenti qal hekk: 
“Xbajt nismagħhom jgħiduli li 
jiena l-futur. Jiena l-preżent”. It-
tieni ħaġa kienet l-entużjażmu 
qawwi għall-Ewropa. Iż-żgħażagħ 
iridu iktar Ewropa, iktar demo-
krazija u iktar impenn u jriduhom 
ISSA. M’għandna l-ebda dritt li 
niddiżappuntawhom.

AMD: L-isfi da issa hija li niggwi-
daw il-fehmiet tagħhom u nibdlu 
l-ħafna kontributi tagħhom f’poli-
tika mfassla tajjeb.

Iż-żgħażagħ fl -Ewropa jagħtu 
stampa omoġenja?

GP: Dawk li ltqajna magħhom kell-
hom fehmiet u ħolm diff erenti, iżda 
kull wieħed u  waħda minnhom, 
mingħajr eċċezzjonijiet, qed jidde-

pendu fuq l-appoġġ tal-UE biex isibu 
impjieg. Is-sens ta’ insigurtà u l-biża’ 
tal-ġejjieni huma kważi universali.

AMD: Il-biża’ tal-qgħad qed 
ibeżżahom ilkoll, imma kellhom 
fehmiet differenti dwar id-dijan-
josi u għalhekk anke dwar il-kura. 
Pereżempju, l-istudenti Pollakki 
u Taljani osservaw nuqqas ta’ koe-
renza bejn l-edukazzjoni u l-ħiliet 
li qed jintalbu bħala l-ostaklu 
prinċipali għad-dħul fis-suq tax-
xogħol. Iż-żgħażagħ Spanjoli b’mod 
ċar insistew li l-UE għandha ssegwi 
politika tal-impjieg iktar attiva.

Dawn iż-żgħażagħ 
tinteressahom 
l-integrazzjoni Ewropea?

GP: F’kull pajjiż, iż-żgħażagħ 
stqarrew ir-rabta tagħhom mal-kul-
tura u l-identità nazzjonali. Kienu 
ċari dwar il-fatt li r-rikkezza tal-
Ewropa tinsab fi d-diversità tagħha. 
B’riżultat ta’ dan huma saħqu fuq 
metodi aħjar ta’ tagħlim ta’ lingwi 
barranin u fuq it-tisħiħ tal-esperjenzi 
tat-tagħlim multikulturali. Huma 
jaraw dan bħala prerekwiżit għall-
impenn sħiħ tagħhom fil-proġett 
tal-integrazzjoni tal-UE.

AMD: Dawn iż-żgħażagħ huma 
interessati u  konċernati bl-inte-
grazzjoni tal-UE. Fir-Renju Unit 
l-istudenti lmentaw dwar dak li jaraw 
bħala distakk dejjem ikbar bejn l-UE 
u n-nies fl -Istati Membri. L-istudenti 
Awstrijaċi ħassew ħafna il-bżonn ta’ 
elezzjoni diretta tal-Presidenti tal-
Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill. 
Ħassew li dan ikun pass importanti 
biex l-UE ssir demokratizzata u biex 
in-nies isiru iktar involuti.

X’inhu l-pass li jmiss?

AMD: Issa ser niġbru flimkien il-
kontributi kollha li rċevejna miż-
żgħażagħ u  dalwaqt ser inressaq 
proposta għal opinjoni fuq inizjat-
tiva proprja tal-Kumitat. Nittama li 
dan jgħin lill-istituzzjonijiet tal-UE 
biex jikkalibraw il-politiki tagħhom 
biex jindirizzaw b’mod effettiv 
it-tħassib ewlieni taż-żgħażagħ.

GP: Ser inressaq l-iktar ideat inte-
ressanti lill-Parlament Ewropew, u ser 
naħdem fl imkien mal-kollegi tiegħi 
biex dawn jissarrfu f’leġislazzjoni. 
Barra minn hekk, din l-esperjenza 
sabiħa ser tkun il-qalba tal-ktieb li 
se nikteb fl imkien ma’ Anna Maria. 
L-għan tagħna huwa li nippubbli-
kawh sal-aħħar tas-sena. U nittama 
li naħdmu fl imkien fuq iktar proġetti 
daqstant tajbin. (mb/rdr) ●

L-isfi da issa tinsab f’li l-fehmiet taż-
żgħażagħ jinbidlu f’politika mfassla tajjeb.

Is-sens ta’ insigurtà u l-biża’ għall-futur 
huma kważi universali.

European Economic and Social Committee

Dalwaqt fi l-KESE

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar 
il-Bidliet Industrijali (CCMI) tal-
KESE ser tiċċelebra l-għaxar anni-
versarju tagħha fit-12  ta’ Ġunju 
2012 fi l-bini tal-KESE fi  Brussell.

Din il-Kummisjoni twaqqfet fi t-
23 ta’ Lulju 2002 wara li l-Komu-
nità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar 

(KEFA), l-antenat tal-UE tal-lum, 
waslet fi  tmiemha. Is-CCMI żammet 
u żviluppat il-kompetenzi li nkisbu 
matul is-snin tal-KEFA. Hija kom-
pliet għaddejja bid-djalogu strut-
turali fl -oqsma tal-faħam u l-azzar 
u b’mod gradwali fi rxet dan id-dja-
logu biex fl -aħħar mill-aħħar ikopri 
l-kwistjonijiet kollha marbuta mal-
bidliet industrijali fl -UE wara t-tkab-
bir.

L-għan tal-konferenza huwa li tir-
rifl etti l-iżviluppi attwali u t-tendenzi 
futuri tal-oqsma ta’ interess tal-
Kumitat. Hija u taħdem għall-bidliet 
industrijali kontinwi u sostenibbli, 
il-konferenza għandha l-għan ukoll 
li ttejjeb il-metodi ta’ ħidma tal-
Kumitat biex jantiċipa l-bidliet li 
jseħħu fl -industrija Ewropea u biex 
jiffaċċja l-isfidi soċjali, ekonomiċi 
u ambjentali.

Nilqgħu l-parteċipazzjoni attiva 
tiegħek. Għal aktar informazzjoni, 
tista’ żżur is-sit tal-internet tagħna: 
www.eesc.europa.eu (mp) ●

L-10 anniversarju tal-Kummissjoni 
Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali

Il-ġejjieni tal-enerġija u r-rwol tas-soċjetà 
ċivili fl -UE – nibnu alleanza għal użu baxx 
tal-karbonju

Il-KESE qal b’mod konsistenti li 
l-ħolqien ta’ ekonomija b’użu baxx 
tal-karbonju u l-effi  ċjenza fl -użu tar-
riżorsi jinvolvi tibdil kbir fil-mod 
kif naħdmu u ngħixu. Fid-dawl ta’ 
dan il-fatt, il-KESE qed jorganizza 

konferenza fl -20 ta’ Ġunju 2012 biex 
jiġu studjati modi kif il-proċess ta’ 
gwida lejn taħlita futura tal-enerġija, 
li tnediet mill-Pjan Direzzjonali 
għall-Enerġija 2050, jista’ jiffoka 
fuq il-parteċipazzjoni ġenwina taċ-
ċittadini fi d-dibattitu dwar ġejjieni 
b’użu baxx tal-karbonju.

Il-prattiki tajbin fid-djalogu 
maċ-ċittadini jew fost iċ-ċittadini 
dwar il-ġejjieni tal-enerġija se 
jkunu l-punt ta’ tluq ta’ diskussjo-
nijiet matul il-konferenza. Diskuss-
jonijiet topiċi jinkludu il-ġejjieni 
tal-enerġija, il-ġestjoni tat-tibdil fi s-
soċjetajiet Ewropej, ir-rwol tal-mezzi 
tax-xandir u l-edukazzjoni u s-sensi-
bilizzazzjoni tal-Ewropej.

Għal aktar informazzjoni u biex 
tirreġistri, jekk jogħġbok uża dan 
l-indirizz: energyfuture2012@eesc.
europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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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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