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EDITORJAL

Il-kriżi tad-dejn pubbliku u l-unjoni 
fi skali: iż-żewġ naħat tal-istess munita?

Għeżież qarrejja,
Il-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 

“Rio+20” li saret f’Rio de Janeiro bejn l-20 u t-22 

ta’ Ġunju bħala segwitu għas-Summit Dinji tal-1992 

kienet opportunità importanti biex isir dibattitu dwar 

it-transizzjoni lejn futur ġenwinament sostenibbli 

għal kulħadd, iżda r-riżultati kienu ċertament inqas eff ettivi minn kemm xtaqet li 

jkunu d-delegazzjoni tal-KESE.

Tul l-aħħar sena, il-KESE ħadmet fuq aġenda inklużiva u komprensiva li kienet 

tqiegħed it-tliet pilastri tas-sostenibbiltà – il-pilastru soċjali, dak ekonomiku u dak 

ambjentali – fuq l-istess livell. B’mod partikolari, tlabna pjan direzzjonali sostenib-

bli b’għanijiet, miri, azzjonijiet u mekkaniżmi speċifi ċi. Għaldaqstant, jiddispjaċina 

li ħafna mill-istennijiet tas-soċjetà ċivili Ewropea u globali ġew injorati, u nistgħu 

biss nisperaw li tul il-fażi ta’ implimentazzjoni jkun hemm lok għal titjib u għal 

azzjoni lil hinn mid-dikjarazzjoni fi nali adottata f’Rio.

Il-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern li ltaqgħu f’Rio tilfu okkażjoni unika li jieħdu 

pass deċiżiv ’il quddiem lejn ġustizzja soċjali u ambjentali aħjar. Li niddeplora 

l-aktar huwa n-nuqqas ta’ pjan ta’ azzjoni konkret għas-snin li ġejjin u ta’ ft ehi-

miet vinkolanti dwar prattiki ta’ żvilupp sostenibbli. Sfortunatament, tqiegħdet 

ft it wisq enfasi fuq id-dimensjoni soċjali tal-iżvilupp sostenibbli, u l-objettivi – 

bħall-eradikazzjoni tal-faqar u l-aċċess garantit għall-ikel, l-ilma nadif u l-enerġija 

sostenibbli – ma ngħatawx l-importanza li xtaqna. Lanqas ma rnexxielna ngħollu 

l-livell tal-Programm tan-NU għall-ambjent għal dak ta’ aġenzija speċjalizzata.

L-aħħar diżappunt huwa li ma rnexxilniex noħolqu Ombudsman għall-

ġenerazzjonijiet futuri. Kienet tkun ħaġa simbolikament importanti li tiġi 

rikonoxxuta l-ħtieġa għal awtorità internazzjonali li tista’ tinforza d-drittijiet tal-

ġenerazzjonijiet futuri qabel l-interessi ekonomiċi immedjati.

Madankollu, ħarġu xi aff arijiet mill-konferenza li jistgħu jitqiesu bħala suċċess. 

Bi pjaċir rajna li l-kunċett tal-“ekonomija ekoloġika” ingħata pożizzjoni ċentrali 

fi d-dikjarazzjoni fi nali, bħala l-forza mexxejja tal-iżvilupp sostenibbli. Apprezzajna 

wkoll l-introduzzjoni tal-kunċett tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, u dawn issa 

rridu nsawruhom u nagħmluhom eff ettivi kemm jista’ jkun malajr sabiex dan is-

summit insarrfuh fi l-punt tat-tluq ta’ proċess li jibdel id-dinja, wieħed li jagħmel 

is-soċjetajiet tagħna aktar sostenibbli u inklużivi. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ġie 

rikonoxxut ir-rwol tas-soċjetà ċivili li tippermetti u timplimenta l-iżvilupp sos-

tenibbli.

Kif diġà għedt qabel: it-triq minn Rio hija importanti daqs it-triq lejn Rio. Is-

segwitu tal-konferenza Rio+20 għandu jkun wieħed mill-prijoritajiet tas-soċjetà 

ċivili minn issa ’l quddiem, u ser jibqa’ wieħed mill-kwistjonijiet ewlenin li ser 

insegwi sal-aħħar tal-mandat tiegħi bħala President tal-KESE.

Staff an Nilsson
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Naħal Ewropej!

In-naħal minn dejjem kellu rwol essen-
zjali fl -ordni ambjentali naturali; per-
mezz tal-fertilizzazzjoni bil-polline 
huma parti vitali mill-prattiki agrikoli 
tagħna. Dawn l-aħħar snin, in-naħal 
tal-għasel qed jonqos b’rata allarmanti. 
Ir-raġuni wara dan il-fenomenu għadha 
mhix magħrufa, għalkemm it-tniġġis, 
it-tkabbir tal-istess ħxejjex mingħajr 
rotazzjoni, u l-użu żejjed ta’ pestiċidi 
huma kollha kawżi possibbli. 

Il-Kumitat tagħna huwa konxju ta’ din il-problema u tal-implikazzjonijiet 
tagħha għall-bijodiversità, il-kwalità u s-sigurtà tal-ikel. Huwa għal din ir-raġuni 
li fi s-7 ta’ Mejju 2012, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-
Reġjuni installaw żewġ doqqajsiet fuq il-bejt tal-bini Jacques Delors fi  Brussell. 
Dan jirrappreżenta t-tlestija ta’ proġett imniedi mill-Kumitati tagħna madwar 
sena ilu bl-għajnuna ta’ Apis Bruoc Sella, assoċjazzjoni li għandha l-għan tip-
promovi t-tixrid ta’ doqqajsiet fuq il-bjut tal-belt. L-għan ta’ dan il-progett hu 
li nuru li l-bliet ukoll għandhom rwol fi l-preservazzjoni tal-bijodiversità u li 
kull wieħed minna, bil-mod ċkejken tagħna, jista’ jgħin biex jiġu salvagwardjati 
l-ekosistemi mhedda tagħna.

Fil-31 ta’ Mejju, bosta parteċipanti xxurtjati li attendew l-inawgurazzjoni 
uffi  ċjali tal-Proġett tal-Kumitati Naħal Urban kellhom l-opportunità jduqu 
l-ewwel għasel tal-Kumitati (il-prodott ta’ ft it iktar minn 20 jum “xogħol”). 
Iż-żewġ doqqajsiet mistennija jipproduċu madwar 40 kilogramma għasel fi s-
sena. (rdr) ●

Jum bil-Bibien Miftuħin 2012
Il-KESE jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku

Madwar 3000 persuna żaru l-KESE fi t-
12 ta’ Mejju 2012, l-20 Jum bil-Bibien 
Miftuħin tal-istituzzjonijiet sabiex 
tinħoloq sensibbilizzazzjoni dwar it-
temi ewlenin marbutin mal-konfe-
renza tan-NU Rio+20 dwar l-iżvilupp 
sostenibbli. Kwistjonijiet kruċjali, 
bħalma huma l-impjiegi ekoloġiċi, 
l-enerġija rinnovabbli, il-bliet sostenib-

bli u l-konsum tal-ilma, ġew preżentati b’mod kreattiv u interattiv. Il-viżitaturi 
kellhom l-opportunità jitkellmu mal-membri u l-persunal tal-Kumitat u jsiru 
jafu dwar il-ħidma tal-KESE u jgawdu minn attivitajiet ta’ pjaċir għall-familja 
kollha. Il-President Staff an Nilsson u l-Viċi President Anna Maria Darmanin, 
kif ukoll is-Segretarju Ġenerali Martin Westlake, kienu preżenti l-ġurnata kol-
lha u pparteċipaw b’mod attiv biex jilqgħu l-viżitaturi u jqajmu kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ambjentali. Din is-sena, għal darb’oħra, il-ħidma eċċellenti (u 
volontarja) ta’ għadd kbir ta’ membri u persunal tal-Kumitat għenet biex ikun 
żgurat is-suċċess tal-inizjattiva u ppreżentat immaġni dinamika u vibranti tal-
istituzzjoni tagħna lill-pubbliku. (rdr) ●
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Mill-2008 ’l hawn il-kriżi ekonomika, li 
bdiet fl -Istati Uniti, serqet l-attenzjoni 
tal-mezzi tax-xandir u kisbet l-ewwel 
post fl-aġenda politika tal-mexxejja 
dinjija. Issa li l-kriżi nfi rxet fl -Ewropa, 
il-paraguni bejn ir-Riżerva Federali 
u l-Bank Ċentrali Ewropew qed isiru 
dejjem iktar popolari. Fil-ħarġa tiegħu 
tas-16 ta’ Ġunju, Th e Economist iqab-
bel il-finanzi pubbliċi ta’ California 
ma’ dawk tal-Greċja. Dan l-artiklu, 
miktub mill-korrespondent ta’ Los 
Angeles, jindika li l-UE titqies li hi 

iktar integrata lil hinn mill-konfini 
milli hi fl-Ewropa: inkella, għalfejn 
inqabblu Stat federali tal-Istati Uniti 
ma’ Stat Membru? Il-Kumitat Ekono-
miku u Soċjali Ewropew jinsab konvint 
li iktar Ewropa tfi sser iktar strumenti 
aħjar sabiex tiġi missielta u evitata kriżi 
dinjija.

Id-dibattitu dwar kif l-UE għandha 
tkun iffurmata fir-rigward tal-inte-
grazzjoni ekonomika qiegħed fi l-qalba 
tat-tħassib tal-Kumitat peress li dak 
li hemm fir-riskju huwa xejn inqas 
mill-istess mudell soċjali Ewropew. 
Għaldaqstant jagħmel sens għas-
Sezzjoni ECO tal-Kumitat, inkarigata 
mill-aff arijiet ekonomiċi u fi nanzjarji, li 
tieħu ħsieb suġġetti bħall-introduzzjoni 
tal-Eurobonds, il-ħolqien ta’ aġenzija 
Ewropea tal-klassifikazzjoni, l-edu-
kazzjoni fi nanzjarja taċ-ċittadini jew 

ir-regolamentazzjoni tas-swieq fi nan-
zjarji.

F’dan il-kuntest, saret konferenza ta’ 
livell għoli fi l-KESE nhar is-7 ta’ Ġunju 
2012 sabiex tiġi diskussa l-kriżi attwali 
tad-dejn pubbliku. Fost il-parteċipanti 
kien hemm Jean-Claude Juncker, 

Ċipru favur Ewropa aħjar*

Filwaqt li l-Ewropa teħtieġ toħroġ aktar 
b’saħħitha mill-kriżi ekonomika attwali, 
il-Presidenza Ċiprijotta taspira li taħdem 
Lejn Ewropa Aħjar, billi tikkontribwixxi 
għat-tkabbir sostenibbli, il-koeżjoni 
soċjali u l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda. 
L-iżviluppi soċjoekonomiċi attwali 
wasslu biex jiġi stabbilit l-għan li tin-
kiseb Unjoni li tkun aktar rilevanti 
għaċ-ċittadini tagħha u fi x-xena globali, 
abbażi tal-prinċipju tas-solidarjetà.

Huwa kruċjali li tiġi promossa 
Ewropa aktar effi  ċjenti u sostenibbli. 
F’dan ir-rigward, l-aktar punt impor-
tanti tal-aġenda jikkonċerna n-negozjati 
dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
2014-2020; dawn joff ru l-opportunità li 
jintlaħaq qbil dwar baġit u linji gwida 
politiċi li jikkontribwixxu għat-tkabbir u 
ż-żieda fi l-kompetittività. Il-Presidenza 
Ċiprijotta ser taħdem biex jiġu ffi  naliz-
zati n-negozjati dwar il-Qafas Finanz-
jarju Multiannwali kif ukoll biex jinkiseb 
kemm jista’ jkun progress fin-nego-
zjati dwar il-politiki komuni, inklużi 
l-Politika Agrikola Komuni, il-Poli-
tika tas-Sajd u l-Politika ta’ Koeżjoni. 
Peress li l-Presidenza qed tenfasizza 
l-importanza tal-politika ta’ koeżjoni, 
tlabna lill-KESE jfassal opinjoni dwar 
l-iżvilupp ta’ strateġija makroreġjonali 
għall-Mediterran u l-benefi ċċji tagħha 
għall-Istati Membri li huma gżejjer. 
L-approċċ aktar ekoloġiku, l-effi  ċjenza 
fl -użu tal-enerġija, is-sostenibbiltà amb-
jentali u l-indirizzar tal-eff etti tat-tibdil 
fi l-klima ser ikunu wkoll kwistjonijiet 
ewlenin matul il-Presidenza.

Ewropa b’ekonomija li taħdem 
aħjar u li tkun ibbażata fuq it-tkab-

bir hija vitali wkoll biex tingħeleb 
il-kriżi ekonomika attwali u tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-UE. Għaldaqstant, 
ser titpoġġa enfasi fuq it-tisħiħ tas-
sorveljanza tal-politiki fiskali u 
makroekonomiċi u l-iżġurar tal-istab-
biltà fi skali. Fl-istess waqt, il-bżonn li 
jitħeġġeġ it-tkabbir huwa kruċjali u 
l-Presidenza Ċiprijotta ser tiff oka fuq 
it-tisħiħ tas-suq intern u l-promozzjoni 
tal-ħolqien ta’ impjiegi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni, b’enfasi fuq l-SMEs, bil-
għan li jingħata kontribut għal Ewropa 
aktar kompetittiva. 

Hija u taspira lejn Ewropa li tkun 
aktar rilevanti għaċ-ċittadini tagħha, 
b’solidarjetà u koeżjoni soċjali, il-
Presidenza ser tisħaq fuq l-impjieg fost 
iż-żgħażagħ, fi d-dawl tar-rati ta’ qgħad 
li dejjem jiżdiedu fl -UE. It-twaqqif ta’ 
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil qabel 
tmiem l-2012 hija wkoll prijorità. F’dan 
il-kuntest, tlabna li titfassal opinjoni 
esploratorja mill-KESE dwar l-istabbili-
ment ta’ sistema (Eurodac) għat-tqabbil 
tal-marki tas-swaba’ ta’ dawk li jfi ttxu 
asil u ta’ ċerti kategoriji ta’ immigranti 
illegali. Il-Presidenza talbet ukoll lill-
KESE biex ifassal opinjoni dwar it-tisħiħ 
tal-proċessi parteċipattivi u l-involvi-
ment tal-awtoritajiet lokali, is-soċjetà 
ċivili u l-imsieħba soċjali fl -implimen-
tazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. 

Il-Presidenza Ċiprijotta tixtieq ukoll 
tqarreb l-Ewropa lejn il-ġirien tagħha, 
billi testendi l-aġenda ta’ tkabbir u ten-
fasizza d-dimensjoni tan-Nofsinhar tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat,  fi lwaqt li 
taħdem biex l-Unjoni tkompli tingħata 
aktar setgħat fi x-xena globali b’enfasi 
fuq il-ksib tal-għanijiet ta’ żvilupp tal-
UE u t-tisħiħ tal-politika kummerċjali 
esterna tagħha.

L-Unjoni għandha bżonn tkun 
aktar qrib iċ-ċittadini tagħha. Il-viżjoni 
tagħna hija li nippromovu l-Ewropa 
bħala “filoxenos topos”, post ospitab-
bli għall-intrapriżi, l-ideat, is-servizzi, 
l-innovazzjoni u l-kultura. Il-kunċett 
ta’ “fi loxenos topos” huwa parti mill-
aspirazzjoni tagħna għal Ewropa 
aħjar, Unjoni li toff ri tama liċ-ċittadini 
tagħha, speċjalment lill-ġenerazzjonijiet 
ż-żgħażagħ. ●

*Andreas Mavroyiannis, Deputat Ministru għall-President tal-Aff arijiet Ewropej, Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE 

L-aspettattivi tal-membri Ċiprijotti tal-KESE dwar 
il-Presidenza Ċiprijotta tal-Unjoni Ewropea*
Michalis Antoniou
Grupp ta’ Min Iħaddem

Ir-reġjun Mediterran jeħtieġ viżjoni ġdida

L-Assistent Direttur Ġenerali tal-Federazzjoni Ċiprijotta ta’ Min Iħaddem u Industrijalisti (OEB) 
Il-Presidenza Ċiprijotta tikkoinċidi mal-aktar perjodu turbolenti s’issa fl -istorja tal-Ewropa ta’ wara l-gwerra. Madankollu, 
żmien ta’ turbolenza huwa wkoll żmien ta’ opportunità u bidla. Tul dan il-perjodu, il-KESE, f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ 
istituzzjonijiet oħra tal-UE, għandu jħeġġeġ u jippromovi l-politiki meħtieġa sabiex jerġa’ jibda t-tkabbir, jitnaqqas il-qgħad 
u jerġa’ jkun hemm il-prospett ta’ prosperità għaċ-ċittadini kollha tal-UE.

Dimitris Kittenis
Grupp tal-Ħaddiema
Eks-Segretarju Ġenerali tal-Konfederazzjoni Ċiprjiotta tal-Ħaddiema (SEK) 
Lokalizzat f’salib it-toroq bejn l-Ewropa, il-Lvant Nofsani u l-Afrika, Ċipru qed jieħu l-Presidenza tal-UE fi  żmien meta 
l-Unjoni nnifi sha tinsab f’salib it-toroq. Il-Presidenza Ċiprijotta mitluba tgħin biex issolvi problemi ta’ inugwaljanza u 
solidarjetà u tieħu deċiżjonijiet urġenti sabiex tindirizza l-kriżijiet bil-ħsieb li tnaqqas il-qgħad, ittejjeb il-kwalità tal-ħajja 
u tkompli bl-integrazzjoni Ewropea.

Kostakis Konstantinidis
Grupp ta’ Interessi Varji
President tal-Unjoni tal-Bdiewa Ċiprijotti (EKA) 
Tul il-Presidenza, l-objettivi u l-ambizzjonijiet tagħna ser ikunu sforz sabiex tiżdied il-kooperazzjoni u s-solidarjetà bejn 
l-Istati Membri, kif ukoll inżidu l-isforzi sabiex nippromovu l-paċi mhux biss fi l-Mediterran u l-Lvant Nofsani iżda fl -
Ewropa u l-bqija tad-dinja wkoll. Nixtiequ naraw ukoll standards tal-għajxien aħjar għall-persuni kif ukoll tkabbir mhux 
biss fl -Ewropa iżda wkoll fi l-pajjiżi li mhumiex fl -UE.

Michalis Lytras
Grupp ta’ Interessi Varji
Il-Presidenza Ċiprijotta ser tikkontribwixxi biex jinkiseb l-objettiv tal-koeżjoni soċjali u ekonomika fl -Unjoni Ewropea u 
ser taħdem biex tippromovi tkabbir ekonomiku u tegħleb il-kriżi ekonomika, biex tiffi  nalizza u tadotta l-Politika Agrikola 
Komuni 2014-2020, biex tiġġieled il-qgħad u tnissel paċi fl -Ewropa u fi l-bqija tad-dinja. Nemmen li din ser tkun presidenza 
produttiva u ta’ suċċess.

Andreas Pavlikkas
Grupp tal-Ħaddiema
Kap tad-Dipartiment tar-Riċerka u tal-Istudji tal-Federazzjoni Panċiprijotta tax-Xogħol
Nixtieq nemmen li l-Presidenza tar-Repubblika ta’ Ċipru ser tkun immarkata b’suċċess f’kull livell – kemm politiku kif ukoll 
organizzattiv. Pajjiżna għandu, kemm jista’ jkun, jikkontribwixxi għat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati ma’ kwistjonijiet ta’ 
solidarjetà bejn pajjiżi kbar u żgħar, sabiex tissaħħaħ u titwessa’ l-aġenda Komunitarja, u biex jissaħħu r-relazzjonijiet 
tal-UE mal-pajjiżi tal-Mediterran u tal-Lvant Nofsani. Barra minn hekk, Ċipru ser ikollu l-opportunità li jippreżenta lilu 
nnifsu bħala pajjiż, bil-punti u l-assi b’saħħithom tiegħu, kemm fl -Ewropa kif ukoll globalment, sabiex jattira investimenti 
u turisti. ●

* Wara r-riżenja ta’ wieħed mill-membri Ċiprijotti tal-KESE, tnediet il-proċedura għall-ħatra ta’ membru ġdid. Il-proċess kien għadu għaddej meta ġie stampat dan il-bulettin. 
Tistgħu tikkonsultaw il-lista sħiħa tal-membri tal-KESE fuq is-sit elettroniku tagħna: eesc.europa.eu.

Is-Sur Dimitris Dimitriadis, mem-
bru Grieg tal-KESE, President tal-
Kumitat ta’ Segwitu tal-Euromed, 
inħatar relatur ta’ din l-Opinjoni.

KESE Info: L-UE għalfejn 
għandha bżonn strateġija 
makroreġjonali ġdida għar-
reġjun Mediterran?

Dimitris Dimitriadis: L-isforzi kol-
lha li l-UE għamlet s’issa, li jindiriz-
zaw ir-reġjun Mediterran kollu kemm 
hu, fallew. Il-Proċess ta’ Barċellona, 
li tnieda fl -1995 u kellu l-intenzjoni 
li joħloq qafas għar-relazzjonijiet 
bejn l-UE u l-imsieħba Mediterranji 
tagħha, huwa proċess mejjet. 

Sadattant, il-kuntest ġeopolitiku 
fir-reġjun inbidel kompletament 
minħabba r-rivoluzzjonijiet fi l-pajjiżi 
tal-Afrika ta’ Fuq. 

Dimitris Dimitriadis, Membru tal-KESE

INTERVISTA BEJN IL-KOLLEGI

F’sensiela ġdida ta’ intervisti, 
Tomasz Jasiński, membru Pollakk 
tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE 
u r-rappreżentant tal-membri fuq 
il-panel tal-bulettin KESE Info, ser 
jitkellem mal-kollegi tiegħu biex jis-
kopri dak li jimmotivahom. L-ewwel 
persuna intervistata ser ikun Mar-
tin Siecker, membru Olandiż tal-
Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE, li 
jirrappreżenta lill-Federazzjoni tat-
Trejdjunjins tal-Pajjiżi l-Baxxi.

Tomasz Jasiński: X’inhi 
l-esperjenza professjonali 
tiegħek?

Martin Siecker: Jien naħdem bħala 
ġurnalist. Bdejt il-karriera tiegħi fi s-
snin sebgħin, meta kont naħdem 
bħala korrispondent għal gazzetta ta’ 
kuljum tax-xellug. 10 snin wara mxejt 
għall-moviment tal-ħaddiema, fejn sirt 
l-editur tal-bulettin tal-membri. 

TJ: X’imbuttak biex tfi ttex 
karriera fi l-moviment 
trejdjunjonistiku? 

MS: Aktar ma ktibt dwar ir-relazzjo-
nijiet tax-xogħol, aktar sirt involut 
f’dawn il-kwistjonijiet. Darba waħda 
skoprejt li l-korrispondenti ż-żgħar 
tal-gazzetta ma kinux qegħdin jirċievu 
s-salarju li kienu intitolati għalih. Flim-
kien mal-kollegi tiegħi waqqaft  kumitat 
ta’ azzjoni biex niddefendihom. Inne-
gozjajna mal-editur u fl -aħħar irbaħna. 
Kien dak il-ħin li ddeċidejt li naħdem 
għal organizzazzjoni li tiddefendi 
d-drittijiet tal-ħaddiema. 

TJ: Kemm ilek membru ta’ 
trejdjunjin? 

MS: Isseħibt fi trejdjunjin hekk kif 
dħalt fis-suq tax-xogħol, jiġifieri 
fl -1967. Qabel ma sirt ġurnalist ħdmit 
f’kull tip ta’ impjieg temporanju. Kie-
net l-għażla tiegħi li nagħmel l-aff arijiet 
hekk. Dak iż-żmien ma ridtx li jkolli 
impjieg permanenti jew sigħat tax-
xogħol fissi. Kont inħobb il-libertà; 
meta kienet tiżreġ ix-xemx, stajt immur 
ngħum minfl ok naħdem. 

TJ: X’jappassjonak? 

MS: Il-mużika. Nismagħha ħafna. 
Indoqq ftit il-batterija iżda minix 
tajjeb biżżejjed biex nissieħeb ma’ 
grupp. Insomma, anke kieku kont 
aħjar, m’għandix biżżejjed ħin biex 
inkun batterista fi grupp. U nħobb 
naqra, kważi m’hemm xejn aħjar minn 
rumanz kriminali tajjeb. 

TJ: Ħsibt li fi l-Pajjiżi Baxxi 
kulħadd iħobb il-futbol.

Inħobbu l-futbol. Nappoġġja l-Ajax ta’ 
Amsterdam. Kont ngħix bieb ma’ bieb 
mal-Istadju Olimpiku ta’ Amsterdam 
meta l-Ajax kienu fl -aħjar tagħhom. 
Rajt il-partiti Ewropej kollha li 
ntlabgħu fl -istadium tagħhom fi l-bidu 
tas-snin sebgħin meta għal tliet darbiet 
wara xulxin, rebħu l-kompetizzjoni 
Ewropea taċ-Champions League.

TJ: Meta sirt membru tal-
KESE?

MS: Għaxar snin ilu. Fl-2010 nħtart 
membru tal-KESE għat-tielet darba.

TJ: Fil-fehma tiegħek, liema 
hija l-iktar sfi da urġenti 
li l-UE għandha bżonn 
tindirizza?

MS: Iż-żieda fl -Ewroxettiċiżmu. Din 
hija theddida reali. Hemm riskju li jekk 
ma jirnexxilniex nopponuha, dak li se 
jibqa’ mill-unifikazzjoni tal-Ewropa 
huwa biss kilometru kwadru ta’ kon-
krit, ħġieġ u azzar viċin iċ-ċentru tal-
belt ta’ Brussell, fi l-memorja ta’ ideal 
li xi darba kien jidher bħala kbir u 
konvinċenti iżda li b’dispjaċir spiċċa 
fl -iskart tal-istorja bħala l-akbar falli-
ment politiku u wieħed li sewa’ ħafna.
 ●

Dalwaqt fi l-KESE 
Struttura Għal Ewropa Aktar B’saħħitha 

Is-Soċjetà Ċivili: imsieħba sħiħa 
fl -Istrateġija Ewropa 2020

L-attività li ser tiġi organizzata fil-
25 ta’ Settembru 2012  ser jiddiskuti 
l-mekkaniżmi li jsaħħu t-tkabbir u 
jiżviluppaw patt Ewropew tat-tkabbir. 
Erbgħa workshops paralleli ser jiddis-
kutu t-twaqqif ta’ qafas koerenti għall-
istrateġija tat-tkabbir tal-UE, ir-rilanċ 
tas-suq uniku, l-irkupru u l-ħolqien 
tal-impjiegi kif ukoll l-innovazzjoni 

fi l-kuntest ta’ tkabbir intelliġenti u sos-
tenibbli. 

Kull wieħed mill-presidenti tal-gruppi 
tal-KESE ser jispjegaw l-fehmiet speċifi ċi 
tagħhom dwar kif l-Ewropa tista’ titpoġġa 
lura fi t-triq tat-tkabbir sostenibbli. Wara, 
panel ta’ livell għoli ser jiddiskuti l-modi 
li bihom jistgħu jiġu mmassimizzati 
l-opportunitajiet ta’ tkabbir li jinħolqu 
mill-istrateġija Ewropa 2020. 

Il-konferenza ser jattendu għaliha 
partijiet interessati nazzjonali u tal-UE, 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fi l-livell 
tal-UE, MEPs, u parlamentari nazzjo-
nali, gvernijiet u amministrazzjonijiet 

tal-Istati Membri, rappreżentanti mis-
soċjetà ċivili nazzjonali u fi l-livell tal-UE, 
awtoritajiet lokali u reġjonali, ċentri ta’ 
rifl essjoni, u personalitajiet li jinfl uwen-
zaw l-opinjoni pubblika.

Waqt il-konferenza, il-KESE u 
l-KESijiet nazzjonali ser iwasslu l-ideat 
tagħhom u jaqsmu fl imkien l-esperjenzi 
u l-prattiki tajbin tagħhom bil-għan li 
jagħtu spinta lill-mekkaniżmi msemmija 
biex nersqu lejn Ewropa sostenibbli u 
kompetittiva. (kf) ●

Trid issir taf aktar? Ikkonsulta l-pro-
gramm tal-avveniment: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
mt.home 

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok 
ikkuntattja: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

IL-PRESIDENZA ĊIPRIJOTTA TAL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Għalhekk irridu nerġgħu nibdew 
mill-bidu nett. Irridu noħolqu viżjoni 
ġdida u approċċ kompletament ġdid. 
Dalwaqt se jkolli l-ewwel laqgħa 
ma’ ministru Ċiprijott biex niddis-
kutu l-aħjar mod kif il-KESE jista’ 
jirreaġixxi għat-talba ta’ konsul-
tazzjoni minn Ċipru. 

KESE Info: Ħafna mill-isfi di li 
qed jiff aċċjaw il-pajjiżi tal-UE 
fi r-reġjun Mediterran jistgħu 
jiġu indirizzati fi l-qafas tal-
politika ta’ koeżjoni tal-UE ...

DD: Il-politika ta’ koeżjoni mhijiex 
biżżejjed. Neħtieġu viżjoni usa’ u 
perspettiva fi t-tul għall-15-20 sena li 
ġejjin, perspettiva li tħaddan ir-reġjun 
kollu kemm hu u mhux biss l-Istati 
Membri tal-UE fi r-reġjun. L-ewwel 
nett, irridu niddefinixxu għanijiet 
ċari għar-reġjun, u mbagħad irridu 

niżguraw li l-politika ta’ koeżjoni 
tappoġġjahom. 

KESE Info: Għadek kif 
ġejt lura mill-konferenza 
dwar l-Istrateġija għar-
Reġjun tal-Baħar Baltiku. 
Taħseb li tista’ tieħu xi 
ispirazzjoni minn uħud mis-
soluzzjonijiet żviluppati 
f’dan il-qafas? 

DD: L-Istrateġija għar-Reġjun tal-
Baħar Baltiku żgur li hija mudell 
għal strateġiji simili. Hija wriet kemm 
jista’ jkun ta’ suċċess approċċ integrat 
għall-kwistjonijiet komuni, approċċ 
li jinvolvi bosta pajjiżi u awtorita-
jiet. Ovvjament huwa impossibbli 
li nirriproduċu s-soluzzjonijiet tal-
Istrateġija għall-Baħar Baltiku hekk 
kif inhuma, imma wħud minnhom 
jipprovdu ispirazzjoni utli. Mil-lat 

ġeopolitiku, l-Istrateġija tipprovdi 
lezzjoni waħda utli: għad li tinkludi 
biss l-Istati Membri tal-UE, ir-
relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja 
huma assolutament kruċjali għas-
suċċess tagħha. 

B’hekk, jekk nixtiequ naraw 
strateġija tal-UE għall-Mediterran li 
tirnexxi, din għandha tlaqqa’ fl imkien 
l-atturi kollha mix-xatt Mediterran: 
il-pajjiżi tal-UE, il-gżejjer, il-pajjiżi 
tal-Afrika ta’ Fuq, it-Turkija, l-Iżrael 
u t-Territorji Palestinjani. (mb)  ●

Is-sit tal-Presidenza Ċiprijotta issa 
qiegħed jaħdem.

Agħfas il-  link biex issib l-aħħar 
aħbari j ie t  dwar  i l -Pres idenza 
Ċiprijotta: www.cy2012.eu 

Il-Presidenza Ċiprijotta talbet lill-
KESE tfassal Opinjoni dwar strateġija 
makroreġjonali għall-Mediterran 
– Il-benefiċċji għall-Istati Membri 
Gżejjer.

Andreas Mavroyiannis, Deputat Ministru għall-
President tal-Aff arijiet Ewropej, Presidenza Ċiprijotta 
tal-Kunsill tal-UE

PUBBLIKAZZJONIJIET ĠODDA TAL-KESE

 ■ Protezzjoni tal-konsumaturi

 ■ Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew matul 
il-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE

Għal iktar informazzjoni żur http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications  ●icatio

Prim Ministru tal-Lussemburgu u 
President tal-Eurogroup, Enzo Moa-
vero Milanesi, Ministru Taljan għall-
Aff arijiet Ewropej, u rappreżentanti ta’ 
livell għoli tal-Kummissjoni Ewropea, 
il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Par-
lament Ewropew. Staffan Nilsson, 
President tal-KESE, fetaħ is-sessjoni 
bi stqarrija fejn appella għal unjoni 
fiskali stabbli u l-introduzzjoni tal-
Eurobonds. Hu enfasizza l-ħtieġa ta’ 
inizjattivi konkreti għall-Istati Mem-
bri bil-għan li jaqsmu r-responsabbil-
tajiet fi skali, sabiex jitbaxxew ir-rati 
tal-interessi fuq id-dejn pubbliku 
tal-pajjiżi li qed jagħmlu sforzi għall-
konsolidazzjoni fi skali. 

Michael Smyth, President tas-
Sezzjoni ECO, ippresieda d-dibattitu, 
u għamilha ċara li fi l-fehma tiegħu qed 
niff aċjaw kriżi ta’ domanda simili għal 
dik li seħħet fi t-tletinijiet u li l-prat-
tika tal-awsterità se twassalna biss 
għar-riċessjoni, art għammiela għall-
populiżmu u l-partiti radikali. Carmelo 
Cedrone u Gerard Dantin, relaturi ta’ 
żewġ opinjonijiet tal-KESE dwar il-
Eurobonds u strumenti simili għal dejn 
kondiviż, u Pedro Augusto Almeida 
Freire, President tal-grupp ta’ studju 
permanenti tal-KESE dwar il-koordi-
nazzjoni tal-politika ekonomika, saħqu 
li l-integrazzjoni hi l-unika soluzzjoni 
possibbli għas-sitwazzjoni attwali. Il-
proposta konkreta fl -Opinjoni tas-Sur 
Cedrone – li diġà ġiet adottata – hija 
li tiġi appoġġjata l-introduzzjoni ta’ 
żewġ tipi ta’ bonds: bonds ta’ stab-
biltà għall-mutwalizzazzjoni tad-
dejn b’responsabbiltajiet kondiviżi, u 
bonds ta’ investiment sabiex jiġi attirat 
kapital mis-superpotenzi ekonomiċi 
emerġenti bħall-Brażil, ir-Russja, 
l-Indja u ċ-Ċina. Is-Sur Dantin qed 
iħejji Opinjoni li  tiddiskuti l-mutwa-
lizzazzjoni tad-dejn fost l-Istati 
Membri. Din ser titressaq għall-vot 
fi s-sessjoni plenarja ta’ Lulju. 

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni 
enfasizza l-importanza tal-ħolqien 
ta’ mekkaniżmu ta’ salvagwardja 
għas-settur finanzjarju fil-livell tal-
UE u li nimxu lejn integrazzjoni fi s-
kali aħjar. Min-naħa tagħha, Sylvie 
Goulard, Membru tal-Parlament 
Ewropew, indikat li l-Kunsill Ewropew 
m’għandux ikun il-qasam politiku 
ewlieni li jindirizza l-kriżi attwali u 
ssuġġeriet li huwa meħtieġ approċċ 
usa’. Jean-Claude Juncker ikkonkluda 
l-konferenza fuq nota ottimista meta 
stieden lill-parteċipanti jimmaġinaw 
kemm kien ikun diffiċli għall-parti 

Li jonqos hija r-rieda politika biex noħorġu mill-kriżi

Sur Cedrone, fl -Opinjoni reċenti tiegħek 
għidt li l-kriżi Ewropea attwali hija aktar 
politika milli ekonomika...

M’għadux possibbli li l-Ewropa jkollha politika mone-
tarja unika u 17-il politika ekonomika u fi nanzjarja. L-UE 
għandha timxi lejn unjoni fi skali u l-ewwel pass f’din id-
direzzjoni huwa l-introduzzjoni ta’ żewġ bonds tal-UE 
komplementari iżda distinti: bonds tal-Unjoni mhux 
kummerċjabbli biex jistabbilizzaw id-dejn u Eurobonds 
għall-irkupru u t-tkabbir.

Dan huwa possibbli?

Dawn il-bonds jistgħu jiksbu mill-ġdid il-fi duċja tal-investituri u jissostitwixxu 
l-awsterità billi jerġgħu jistabbilixxu l-Istat soċjali. Barra minn hekk, il-pjan 
tagħna ma jirrekjedix riforma tat-Trattat jew il-ħolqien ta’ istituzzjonijiet ġodda. 
Jagħmel użu minn strumenti eżistenti tal-UE, bħall-Fond Ewropew tal-Investi-
ment (FEI). L-uniku element nieqes huwa r-rieda politika. (rdr) ●

Martin Siecker: iħobb il-mużika u fanatiku tar-rumanzi kriminali
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Michalis Antoniou, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem

Dimitris Kittenis, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem

Kostakis Konstantinidis, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Michalis Lytras, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Andreas Pavlikkas, 
Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema

>>>  p a ġ n a  2

Lulju 2012/6 MT

ISSN 1830-513X

KESE info
Il-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew
pont bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili

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

KESE info
is-sit tal

ed_MT_206552_E1.indd   1ed_MT_206552_E1.indd   1 10/07/12   14:4910/07/12   14:49



KESE info — Lulju 2012/6 KESE info — Lulju 2012/6 KESE info — Lulju 2012/62 5 4

IS-SESSJONI PLENARJA FIL-QOSOR
Suq diġitali għat-tkabbir

Fuq parir lill-Presidenza Daniża dwar it-triq ’il quddiem fi l-qasam 
diġitali , f’Mejju l-KESE adotta Opinjoni dwar l-isfruttar tat-tkabbir 
permezz tas-suq uniku diġitali. Il-kwistjoni hija importanti ħafna 
għall-UE, peress li l-istudji juru li sal-2020 suq uniku diġitali jista’ 
jżid 4 % fi l-PDG tal-Ewropa.

L-Opinjoni talbet li titnieda malajr l-infrastruttura madwar it-
territorju Ewropew kollu, inkluż f’żoni remoti, biex jiġi garantit 
aċċess universali għall-internet. 

Fid-dawl tal-fatt li sal-2015, 
95  % tal-impjiegi ser jirrikjedu 
ħiliet  relatati  mal-internet, 
“it-taħriġ huwa assolutament 
kruċjali”, kitbet Laure Batut 
(Grupp tal-Ħaddiema, Franza), 
ir-relatur tal-opinjoni. Żiedet tgħid 

li l-aċċessibbiltà għal kulħadd, inkluż għaċ-ċittadini anzjani, tal-
hardware u soft ware, u tat-taħriġ dwar kif jintużaw, hija prerekwiżit 
biex tintrebaħ din l-isfi da. 

Bil-għan li jissaħħaħ il-kummerċ elettroniku, il-KESE talab 
l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni kummerċjali u l-leġislazzjoni dwar 
it-tassazzjoni indiretta. Madankollu, wissa kontra l-użu ta’ din l-armo-
nizzazzjoni bħala skuża biex jiżdiedu r-rati tat-taxxa. (mb) ●

L-Ewropa għadha lura milli tilħaq il-miri tal-
enerġija

Fl-opinjoni tiegħu dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, 
adottata fi s-sessjoni plenarja ta’ Mejju, il-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew (KESE) 
wissa li l-progress lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju 
fl -UE u f’xi wħud mill-Istati 
Membri tagħha qiegħed 
jaqa’ verament lura mill-
miri attwali.

Fil-fehma tal-Kumitat, l-UE mhux qed tinduna kemm hi gravi 
s-sitwazzjoni hekk kif qed tonqos milli tilħaq il-miri tagħha stess. 
“It-tnaqqis tal-proċessi tal-produzzjoni li jniġġsu ħafna fl -UE, 
l-espansjoni tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja u l-importazzjoni 
sussegwenti fl -UE jaħbu d-dimensjoni tal-problema”, jgħid is-Sur 
Pierre Jean Coulon (Grupp tal-Ħaddiema, Franza), ir-relatur tal-
opinjoni.

L-Opinjoni tikkritika l-progress fi l-qasam tal-effi  ċjenza fl -użu 
tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli. Tkompli targumenta li 
l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli qiegħed jixxekkel minħabba 
appoġġ nazzjonali inkonsistenti u f’xi każijiet minħabba 
r-reżistenza lokali.

Il-Kumitat itenni l-appell tiegħu li jinħoloq forum Ewropew tas-
soċjetà ċivili sabiex jgħin isaħħaħ il-fl uss tal-informazzjoni fl -UE 
billi jlaqqa’ fl imkien b’mod regolari il-partijiet interessati kollha 
sabiex jiddiskutu t-tranżizzjoni tal-enerġija sal-2050.

“Li l-pubbliku jaċċetta l-għażliet tal-enerġija hija sfi da għad-
demokraziji attwali tal-Ewropa,” jgħid is-Sur Richard Adams 
(Grupp tal-Interessi Varji, ir-Renju Unit), korelatur tal-Opinjoni 
u jżid jgħid li “l-Pjan Direzzjonali 2050 għandu jintuża mhux biss 
sabiex jitnieda l-usa’ dibattitu possibbli fost l-Ewropej, iżda għandu 

jippromovi wkoll l-impenn f’kull livell – personali, reġjonali, 
nazzjonali u fi l-livell tal-UE”. (mb) ●

In-Negozju Soċjali Ewropew u l-Fondi 
tal-Intraprenditorija Soċjali

F’żewġ opinjonijiet – waħda dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija 
Soċjali Ewropej (relatur: Ariane Rodert, Grupp ta’ Interessi Varji) u 
l-oħra dwar l-Inizjattiva ta’ Negozju Soċjali (relatur: Giuseppe Gue-
rini, Grupp ta’ Interessi Varji) – il-KESE ħeġġeġ lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jagħmlu l-akkwist pubbliku u l-fi nanzjament 
aktar aċċessibbli għall-intrapriżi soċjali, biex jiżviluppaw oqfsa 
nazzjonali għat-tkabbir tal-intrapiżi soċjali u biex jimplimentaw 
il-Fond tal-Intraprenditorija Soċjali Ewropew kif xieraq. 

Is-settur tal-ekonomija soċjali 
diġà jħaddem iktar minn 11-il 
miljun persuna fl -UE, li huma 6 % 
tal-forza tax-xogħol. Madwar wieħed 
minn kull erba’ negozji stabbiliti fl -
Ewropa huwa intrapriża soċjali. Fil-
qagħda tal-kriżi attwali, fejn l-għadd 
ta’ persuni mingħajr impjieg jew 
aċċess għal riżorsi ekonomiċi qed 
jiżdied b’mod kostanti, il-KESE jix-

tieq isaħħaħ it-tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività fi lwaqt li joħloq 
soċjetà aktar inklużiva b’konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020.

Skont il-KESE, il-Fond ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropew 
futur għandu jiġi akkumpanjat ukoll minn strumenti fi nanzjarji 
oħra dedikati għall-iżvilupp tal-intrapriżi soċjali. Il-Fond ta’ Intra-
prenditorija Soċjali Ewropew waħdu mhux ser ikun biżżejjed biex 
jittejjeb l-aċċess għall-kapital adegwat. (ail) ●

Ħames snin ilu l-Kunsill Ewropew 
inkariga lil tnax-il personalità Ewro-
pea prominenti biex iħejju rapport 
dwar l-isfi di tal-UE fl -20 sena li ġejjin. 
F’Mejju 2010, il-grupp ta’ esperti, li 
kien ippresedut mis-Sur Felipe Gon-
zalez u kien jinkludi lis-Sur Mario 
Monti u lis-Sur Lech Wałęsa, ikkon-
kluda li l-Ewropa kellha bżonn titwa-
qqaf mill-ġdid. Fost il-prijoritajiet 
imsemmija fir-rapport kien hemm 
it-tkabbir ekonomiku, il-kompetit-
tività, il-leġittimità demokratika u 
t-tmexxija fil-ġlieda kontra t-tibdil 
fi l-klima. Dawn huma eżatt it-temi 
li jinsabu fil-qalba tal-ħidma ta’ 
kuljum tas-soċjetà ċivili organizzata 
Ewropea fi  ħdan il-KESE u fi s-seduti 
pubbliċi, konferenzi, gruppi ta’ studju 
u opinjonijiet tiegħu. Mhux b’kum-
binazzjoni li t-tweġibiet li ta l-grupp 
ta’ esperti huma msejsa fuq l-istess 
prinċipju ta’ ħafna mill-pożizzjonijiet 
politiċi adottati mill-KESE, jiġifi eri li 
“neħtieġu Ewropa aktar preżenti u 
mhux inqas”.

Għalina fil-KESE, il-kunċett ta’ 
“Ewropa aktar preżenti” għandu 
jkun ukoll il-prinċipju li jiggwida 
l-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) 2014-2020, li ser jiddetermina 
l-baġit tal-UE għas-sitt snin li ġejjin. 
Meta ġie approvat il-QFM preċedenti, 
ħafna mill-ekonomiji Ewropej kienu 
qed jikbru u l-istabbiltà fi nanzjarja 
kienet ħaġa normali. Minħabba 
l-instabbiltà attwali u l-mewġa ta’ 
awsterità li ħakmet lill-Ewropa, 
hemm ir-riskju li jiġi adottat baġit 
minimalista. Għalhekk, il-Kummiss-
joni Ewropea (KE) qed tipproponi li 
l-baġit totali tal-UE jinżamm kif inhu 
bħalissa, jiġifi eri 1 % tal-PDG tal-UE, 
fi lwaqt li xi Stati Membri qed jitolbu 
li dan jonqos.  Min-naħa tiegħu, fi s-
sessjoni plenarja ta’ Mejju, il-KESE 
adotta opinjoni li titlob li l-baġit 
jiżdied għal 1.11 %. Ejjew niftakru 
ftit x’inhi d-definizzjoni ta’ baġit: 

baġit hu “stima tal-ispejjeż, id-dħul 
u r-riżorsi matul perjodu speċifi ku, 
li tirrifletti l-prospetti tal-għanijiet 
u l-kundizzjonijiet finanzjarji tal-
ġejjieni”. Jekk din napplikawha għas-
sitwazzjoni attwali li qed tiffaċċja 
l-UE, ikun ifi sser li billi l-għanijiet 
huma akbar, kemm l-ispejjeż kif ukoll 
id-dħul iridu jerġgħu jiġu kkunsidrati. 
Jekk l-UE verament tixtieq tagħmel 
pass sinifikanti lejn l-integrazzjoni 
u tieħu aktar responsabbiltà, hi trid 
tieħu r-riedni f’idejha wkoll f’dak li hu 
tkabbir sabiex tiżgura l-mudell soċjali 
tal-Ewropa. Dan huwa possibbli biss 
jekk il-baġit – l-istrument li l-UE tuża 
biex tikseb l-objettivi tagħha – ikun 
ambizzjuż biżżejjed.

Biex inkunu għedna kollox, il-
proposta tal-KE għall-QFM ittejjeb 
u tissemplifi ka l-istruttura tal-baġit. 
Pass pożittiv ieħor huwa l-kritika 
tal-KE rigward l-approċċ ta’ ċerti 
Stati Membri matul in-negozjati, 
abbażi tal-prinċipji tar-rendiment 
ġust u l-ugwaljanza orizzontali. 
Rigward id-dħul, il-KESE jappoġġja 
l-introduzzjoni ta’ sistema ġdida ta’ 
riżorsi proprji, li tinkludi riżorsa 
modifikata tal-VAT u taxxa fuq 
i t- tranżazzjoni j iet  f inanzjarj i . 
Rigward l-infiq, l-istituzzjonijiet u 
l-Istati Membri għandhom iżommu 
f’moħħhom il-prinċipju tal-valur 
miżjud Ewropew – l-idea li euro min-
fuq fi l-livell tal-UE huwa aktar eff ettiv 
minn euro minfuq fi l-livell nazzjo-
nali. Il-proposta tal-KE ttejjeb ukoll 
l-istruttura tal-akbar żewġ nefqiet 
fi l-baġit, jiġifi eri l-PAK u l-politika 
ta’ koeżjoni, b’tali mod li tippro-
movi l-effi  ċjenza u l-biedja eff ettiva 
u tipprova tnaqqas l-effett ta’ dis-
persjoni tal-fondi billi tinkoraġġixxi 
l-makroproġetti. Madankollu, il-
KESE jwissi li hemm ir-riskju li l-poli-
tika ta’ koeżjoni attwali tippenalizza 
lill-inqas reġjuni żviluppati tal-UE 
jekk il-kundizzjonalità makroeko-

nomika tiġi applikata għall-iżborż 
tal-fondi.

Flimkien mal-kunċett “neħtieġu 
Ewropa aktar preżenti u mhux inqas”, 
fi l-KESE jissemma wkoll b’mod kos-
tanti l-kunċett “il-prezz tan-nuqqas 
ta’ Ewropa”, dan qiegħed dejjem 
jikseb aktar saħħa. Jekk id-daqs, 
l-effi  ċjenza u t-trasparenza tal-baġit 
tal-UE ma jkunux proporzjonati mal-
importanza tal-kwistjonijiet involuti, 
jaf nispiċċaw niff aċċjaw l-isfi di tas-
seklu 21 b’UE aktar dgħajfa, u dan 
ikun il-kuntrarju ta’ dak li ssuġġerixxa 
l-grupp ta’ esperti. (asp) ●

Il-Jum Dinji tal-Popolazzjoni ġie 
stabbilit fl-1989 mill-Kunsill Gover-
nattiv tal-Programm ta’ Żvilupp tan-
Nazzjonijiet Uniti, u jiġi ċċelebrat fi l-11 
ta’ Lulju ta’ kull sena sabiex jagħmel 
lin-nies konxji mill-kwistjonijiet tas-
sostenibbiltà u l-popolazzjoni globali. 
Peress li l-kwistjonijiet tal-popolazzjoni 
u s-sostenibbiltà huma marbutin fl i-
mkien b’mod li ma tistax tifridhom, 
il-KESE Info ltaqa’ mas-Sur Hans-Joa-

11 ta’ Lulju: Jum Dinji tal-Popolazzjoni

chim Wilms, President tal-Osservatorju 
tal-Iżvilupp Sostenibbli fi  ħdan il-KESE, 
biex jitkellem ft it miegħu dwar il-Jum 
tal-Popolazzjoni.

KESE Info: Illum il-ġurnata 
għadu rilevanti li niċċelebraw 
il-Jum Dinji tal-Popolazzjoni?

Hans-Joachim Wilms: Huwa impor-
tanti għaliex irridu nikkunsidraw kif 

nixtiequ nindirizzaw il-kwistjonijiet 
tal-popolazzjoni, speċjalment is-
sigurtà tal-provvista tal-ikel. Anke fi  
ħdan il-KESE, huwa ċar li hemm żewġ 
kampijiet fost il-bdiewa, hekk kif inhu 
l-każ ukoll fi l-KESE. Il-bdiewa konven-
zjonali jgħidu li nistgħu nipproduċu 
aktar billi nestendu l-art agrikola. Jien 
nagħmel parti mit-tieni grupp, li jem-
men li l-pjaneta tista’ titma’ lil kulħadd 
permezz tal-ġustizzja distributtiva.

KESE Info: Xi jfi sser dan?

HJW: L-istatistika maħruġa mill-
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikol-
tura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) turi 
li d-dinja tista’ tipproduċi biżżejjed 
ikel għal kulħadd, iżda dan l-ikel 
mhux qed jiġi prodott fejn hemm 
bżonnu u lanqas mhu qed jiġi prodott 
bil-kwalità u fi l-kwantitajiet meħtieġa. 
Il-mistoqsija hi: kif tista’ tinbidel is-
sitwazzjoni? Il-konsegwenzi huma 
diżastrużi – pereżempju qed twas-
sal għad-deforestazzjoni fil-Brażil 
u l-Arġentina. Il-fatt li l-Ewropej 
ma jipproduċux ikel biżżejjed juri 
li hemm bżonn ta’ bidla fl-imġiba, 
kemm min-naħa tagħna kif ukoll 

min-naħa tal-produtturi fi l-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. Punt ieħor li għandu 
jiġi enfasizzat hu kemm inbidlu 
t-tendenzi tal-ikel matul is-seklu li 
għadda, pereżempju żdied il-konsum 
tal-laħam.

KESE Info: X’għandu 
jinbidel?

HJW: Għandhom isiru bosta affa-
rijiet biex tinħoloq stampa sħiħa. 
Li nippromovu l-estensjoni tal-art 
agrikola huwa sempliċi wisq. Irridu 
niżguraw li l-pajjiżi jkunu kemm jista’ 
jkun indipendenti. Pereżempju, ma 
jagħmilx sens li nittrasportaw l-għalf 
tal-annimali madwar id-dinja. Huwa 
ħażin ukoll li nikkonvertu r-riżervi 
naturali fi l-Ġermanja biex inkabbru 
l-materjali tal-bijomassa. U dawn 
huma biss żewġ eżempji.

KESE Info: Il-KESE kemm-il 
darba għamilha ċara li 
t-tendenzi tal-produzzjoni u 
l-konsum tagħna għandhom 
jerġgħu jiġu kkunsidrati. 
Taħseb li waħdu dan jista’ 
joħloq futur sostenibbli?

Nibnu l-pontijiet fuq l-ilmijiet imqallbin
Intervista ma’ Nicolai Wammen, Ministru Daniż għall-Aff arijiet Ewropej

KESE Info: X’kienu 
l-ambizzjonijiet tal-
presidenza Daniża?

Nicolai Wammen: Kien jidher ċar 
mill-bidu nett li d-Danimarka kie-
net ser tieħu l-presidenza tal-Kunsill 
fi  żmien ta’ kriżi ekonomika serja. 
L-ambizzjoni ċara tal-presidenza 

Daniża kienet li tgħin lill-Ewropa ssib 
triqitha u toħroġ mill-kriżi – mhux 
billi toħloq sensazzjoni fil-gazzetti 
madwar l-Ewropa iżda billi taħdem 
iebes u tikseb ir-riżultati li l-Ewropa 
teħtieġ. Matul dawn l-aħħar sitt 
xhur ħdimna ħafna biex dan iseħħ 
billi “bnejna l-pontijiet fuq l-ilmijiet 
imqallbin” u mexxejna n-negozjati ’l 
quddiem.

Il-presidenza Daniża kkontribwiet 
biex tiff orma politika ekonomika li 
tindirizza l-kriżi minn żewġ angoli: 
biex jiġi assigurat l-irkupru, kien 
meħtieġ li tingħata kunfi denza ġdida 
billi l-finanzi pubbliċi jiġu konso-
lidati, filwaqt li kellna bżonn nip-
promovu wkoll it-tkabbir u impjiegi 
ġodda permezz ta’ riformi u inizjattivi 
ġodda.

Meta nħares lura lejn il-presi-
denza, naħseb li jkun ġust li ngħid li 
żgur irnexxielna ngħinu lill-Ewropa 
tagħmel pass importanti f’din it-triq.

KESE Info: Xi tqis li kienu 
l-akbar suċċessi tagħkom?

NW: Mill-bidu nett, il-presidenza 
Daniża kienet iffukata li taħdem 
iebes biex l-Ewropa tkompli miexja 
’l quddiem. Matul dawn l-aħħar sitt 
xhur, sfurzajna biex niksbu riżultati 
ġenwini f’kull qasam. L-akbar suċċess 
tagħna ma kienx f’qasam wieħed, iżda 
l-fatt li wrejna li l-UE taħdem u tikseb 
riżultati minkejja l-kriżi. Jien kburi 
li l-presidenza Daniża, bil-koope-
razzjoni tal-istituzzjonijiet l-oħra 
tal-UE, tat kontribut importanti biex 
l-Ewropa toħroġ mill-kriżi.

Iżda, jekk nista’ niġbed l-attenzjoni 
għal tliet kisbiet barra mill-aġenda 
ekonomika, irrid insemmi l-fte-
him dwar id-direttiva tal-Effi  ċjenza 
Enerġetika. Dan mhuwiex biss ta’ 
ġid għall-klima u d-dipendenza 
tagħna fuq l-enerġija, iżda jikkontri-
bwixxi wkoll biex jinħolqu 400 000 
impjieg fl-Ewropa. Ir-regolament 

dwar ir-roaming ukoll jispikka. Dan 
ser jiżgura tariffi   aktar baxxi għaċ-
ċellulari intelliġenti (smart phones) 
meta nużawhom barra mill-pajjiż. 
Fl-aħħar, bl-għoti lis-Serbja tal-
istatus ta’ pajjiż kandidat għamilna 
pass importanti biex niggarantixxu 
d-demokrazija fl -Ewropa.

KESE Info: Il-kosteffi  ċjenza 
kienet karatteristika tal-
presidenza Daniża. Il-fatt 
li off rejtu biss ilma tal-vit 
matul il-laqgħat kisbilkom 
il-laqam “il-presidenza tal-
ilma tal-vit”...

NW: Biex inkun onest miegħek, 
inħossni kburi ħafna b’dak il-
laqam. Għaliex? Għax juri dak li hu 
veru: mhux biss li fid-Danimarka 
għandna ilma fantastiku fil-vitien, 
iżda wkoll li nagħtu valur enormi 
lill-kosteffiċjenza ekoloġika. Aħna 
jimpurtana mir-riżorsi tagħna u 
mill-emissjonijiet tas-CO

2 
tagħna. 

U kien preċiżament dan il-prinċipju 
fundamentali li ggwidana fl -ippjanar 
tal-presidenza tagħna b’mod globali.

B’hekk il-postijiet kollha fejn saru 
l-laqgħat u l-kmamar kollha tal-
lukandi kellhom it-tabella ekoloġika. 
Il-menujiet kienu bbażati fuq ingre-
djenti tal-istaġun, li minnhom 50 % 
ġew minn provvista lokali. Barra 
minn hekk implimentajna pro-
grammi biex tonqos il-ħela tal-ikel 
u l-ikel kollu li spiċċa skart ittieħed 
direttament fl -impjanti lokali tal-gass 
bijo biex jinbidel f’enerġija għad-djar 
Daniżi.

Naf li ħafna mill-kollegi tiegħi ġew 
ispirati mill-approċċ rispettuż għall-
ambjent tad-Danimarka u għalhekk 
nittama li presidenzi oħra jsegwu 
l-eżempju. (pln/mb)  ●

Nicolai Wammen, Ministru Daniż 
għall-Aff arijiet Ewropej

Benedicte Federspiel, Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Marie-Louise Knuppert, Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema

Nils Juhl Andreasen, Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem
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Il-Presidenza Daniża mill-perspettiva 
tal-Membri Daniżi tal-KESE
M’għandna l-ebda għażla ħlief li nibdlu d-drawwiet tagħna tal-konsum
Intervista ma’ Benedicte Federspiel, membru tal-KESE, 

Konsulent Ewlieni tal-Kunsill Daniż tal-Konsumaturi

Presidenza li qed tindirizza l-iżjed 
kwistjonijiet urġenti
Intervista ma’ Nils Juhl Andreasen, membru tal-Grupp 

ta’ Min Iħaddem tal-KESE u Direttur tal-Kunsill Daniż tal-

Agrikoltura u l-Ikel

KESE info: Biex ifakkar 
il-Jum Ewropew tal-
Konsumaturi fi l-15 ta’ Marzu 
2012, il-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew organizza 
konferenza dwar il-konsum 
sostenibbli fl imkien 
mal-Kunsill Daniż tal-
Konsumaturi dwar il-konsum 

KESE Info: Lejlet 
il-Presidenza Daniża, inti 
sħaqt li għandha tiff oka 
l-iżjed fuq li ssaħħaħ 
il-kompetittività tan-
negozji Ewropej, b’mod 
partikolari fi s-settur tal-
ikel. Kif tivvaluta l-kisbiet 
tal-presidenza f’dan 
il-qasam?

Nils Juhl Andreasen: Diffiċli niv-
valutawhom, għax il-presidenza 
tħabtet ħafna fuq il-kriżi fi nanzjarja 
fl-UE u, fl-aħħar mill-aħħar, biex 
tħares l-euro. Kellha taħdem iktar 
fuq li tiġi kkontrollata l-ħsara milli 
li jkun hemm azzjoni pożittiva għat-
tisħiħ tal-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Minkejja dan kollu, nem-
men li, fuq medda twila ta’ żmien, 
dan ser ikun ta’ vantaġġ kompetittiv 
għas-settur Ewropew tan-negozji, 
inkluż is-settur agroalimentari. 

KESE Info: Il-Presidenza 
Daniża mexxiet it-taħditiet 
ta’ riforma tal-Politika 
Agrikola Komuni, li issa ser 
tieħu f’idejha l-Presidenza 
Ċiprijotta. Taħseb li 

sostenibbli fi  żmien ta’ kriżi. 
Taħseb li l-Presidenza Daniża 
tal-UE semgħet l-appell 
tagħna għal rifl essjoni ġdida 
dwar il-prattiki tal-konsum?

Benedicte Federspiel: Il-bieb kien diġà 
mift uħ peress li “aħdar” u “sostenibbli” 
kienu fuq fomm il-Gvern Daniż li adot-
tahom bħala mira kemm b’mod ġenerali 
kif ukoll għall-presidenza. Il-ministri u 
kelliema oħra prominenti fi l-konferenza 
kienu ċari li kien impossibbli li ma 
nbiddlux ix-xejriet ta’ konsum attwali 
tagħna.

KESE Info: Il-kriżi ma 
ddgħajjifx il-kawża tal-
konsum sostenibbli?

BF: Ma nistgħux nippermettu li s-sos-
tenibbiltà ma tiddaħħalx fi l-politiki kol-
lha tagħna. Is-soluzzjoni għall-kriżi hija 
wkoll opportunità biex insibu soluzzjo-
nijiet li nifilħu għalihom u li huma 

n-negozjati qabdu t-triq 
it-tajba?

NJA: Safejn qed nara jien, in-nego-
zjati għadhom ’qas biss sabu t-triq, 
għalhekk impossibbli tgħid jekk 
hux qegħdin fi t-triq it-tajba. Tqatta’ 
ħafna żmien biex tiġi ċċarata l-pro-
posta mressqa mill-Kummissjoni 
Ewropea u l-konsegwenzi tagħha. 
Kien biss dan l-aħħar li l-Istati 
Membri u l-NGOs ressqu l-fehmiet u 
l-pożizzjonijiet tagħhom b’mod ċar.

Sadanittant, il-kuntest qed jin-
bidel b’pass mgħaġġel minħabba li 
l-kriżi fi nanzjarja fl -Unjoni Ewroea 
qed taggrava, u minħabba li qed jin-
bidlu t-tendenzi fi s-suq dinji marbuta 
mal-provvista u d-domanda tal-ikel 
u hemm żieda fl-enfasi li tingħata 
lill-produzzjoni u l-konsum soste-
nibbli. Dawn l-aspetti lkoll fl imkien 
jistgħu jinfl uwenzaw ferm l-attitud-
nijiet politiċi rigward l-importanza 
tas-settur agroalimentari fl -Unjoni 
Ewropea u l-mudell Ewropew tal-
produzzjoni agrikola.

KESE Info: Il-Presidenza 
Daniża kienet fuq fomm 
kulħadd fi d-Danimarka, 
jew pjuttost ftit li xejn taw 
kasha?

NJA: Ġew organizzati bosta avveni-
menti ta’ kull xorta fi d-Danimarka u 
fi  Brussell u l-Gvern Daniż għamel 
biċċa xogħol tajba f’dan ir-rigward. 
Sfortunatament, għadd ta’ kwistjo-
nijiet lokali u l-kriżi fi nanzjarja fl -UE 
ddominaw l-aħbarijiet, u b’hekk 
l-attenzjoni ma kenitx iff ukata fuq 
il-kwistjonijiet tal-UE u l-isforzi tal-
Presidenza Daniża. (pln/mb)  ●

sostenibbli. Eżempju minnhom hija 
d-direttiva dwar l-effi  ċjenza enerġetika 
li kien hemm qbil dwarha. L-industrija 
Daniża reċentement ikkonfermat li 
għandu jkun possibbli li nilħqu l-miri 
kemm ekonomiċi kif ukoll ambjentali 
lejn l-2020.

KESE Info: X’għandna 
nagħmlu biex il-konsum 
sostenibbli jkun għażla faċli 
għall-konsumaturi?

BF: Kollha kemm aħna għandna bżonn 
inkunu responsabbli u nappoġġjaw il-
konsum sostenibbli biex isir l-idea tal-
mument. F’dan il-kuntest, il-presidenza 
talbet lill-KESE jħejji opinjoni dwar kif 
għandhom jiġu promossi l-produzzjoni 
u l-konsum sostenibbli. Madankollu, 
m’hemmx soluzzjonijiet faċli, u l-ħidma 
biex jiġu off ruti prodotti u servizzi sos-
tenibbli bi prezz li jintlaħaq ser tibqa’ 
għaddejja fi s-snin li ġejjin. (pln/mb) ●

L-effi  ċjenza enerġetika: Made in Denmark
Intervista ma’ Marie-Louise Knuppert, membru tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE u 

Segretarju Konfederali tal-Konfederazzjoni Daniża tat-Trade Unions

KESE Info: F’Diċembru tas-sena 
l-oħra inti għidt li l-Presidenza 
għandha tagħmel enfasi 
fuq il-ħolqien ta’ impjiegi 
ekoloġiċi u li jkun hemm iktar 
żgħażagħ fi s-suq tax-xogħol. 
Il-Presidenza ħadmet biżżejjed 
f’dan ir-rigward?

Marie-Louise Knuppert: Il-Presidenza 
għamlet dak kollu fis-setgħa tagħha 
sabiex tagħti prijorità għolja lit-tkabbir 
u lill-impjiegi fl -aġenda tagħha – mhux 

kompitu ħafi f fi l-kuntest tal-kriżi eko-
nomika. Ninsab kuntenta li l-Presidenza 
rnexxielha tiżgura ft ehim dwar id-diret-
tiva tal-effi  ċjenza enerġetika.

Li ma rnexxilniex konna nitilfu 
opportunità tad-deheb sabiex ngħinu 
lill-pajjiżi tal-UE jaġixxu b’mod effi  kaċi 
dwar il-konsum tal-enerġija u nħeġġu 
l-ħolqien ta’ impjiegi fi  żmien meta huma 
tant neċessarji.

Il-Presidenza Daniża ffokat fuq 
il-qgħad fost iż-żgħażagħ. Issa wasal 
iż-żmien għall-azzjoni. Dan ifisser li 
l-UE għandha timmira l-politika tagħha 
fuq l-appoġġ sabiex jinħoloq iktar spazju 
għaż-żgħażagħ. Dan jista’ jsir permezz 
ta’ użu iktar proattiv tal-Fond Soċjali 
Ewropew. F’dan ir-rigward, il-Konfe-
derazzjoni Daniża tat-Trade Unions u 
l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 
fi d-Danimarka pproponew li r-riżorsi 
FSE jintużaw sabiex jappoġġjaw l-intro-
duzzjoni ta’ skemi għall-esperjenza tax-
xogħol fl -Istati Membri.

Din l-attenzjoni setgħet ġiet rifl essa 
wkoll fin-negozjati dwar id-direttivi 
tal-akkwist pubbliku, li jistgħu b’mod 
leġittimu jinkludu r-rekwiżit li dawk li 
qed ifi ttxu kuntratti pubbliċi għandhom 
jipprovdu wkoll numru ta’ apprentis-
tati. Dawn huma biss żewġ eżempji 
prattiċi.

KESE Info: Reċentement ħadt 
sehem f’laqgħa f’Kopenħagen 
dwar kif iċ-ċittadini jistgħu 
jiġu involuti fi l-proġett 
Ewropew. Hija ħaġa diffi  ċli 
li d-Daniżi jiġu involuti fi d-
dibattitu Ewropew?

MLK: L-appoġġ pubbliku u l-fi duċja fi s-
sħubija tal-UE jistgħu jinkisbu biss jekk 
il-politiċi tal-UE jitqiesu li qed isolvu 
l-problemi taċ-ċittadini. In-nies iridu 
jkunu kapaċi jirrikonoxxu l-kontribut 
li qed isir mill-UE fi l-ħajja ta’ kuljum. 
Hemm proposti konkreti dwar kif dan 
jista’ jseħħ, mhux l-inqas l-eżempji 
msemmija hawn fuq.

KESE Info: Taf b’xi attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni li saru fi d-
Danimarka li l-UE tista’ tieħu 
eżempju minnhom?

MLK: L-UE għandha tkun speċifika 
kemm jista’ jkun fi l-komunikazzjoni 
tagħha, għalkemm fl -aħħar mill-aħħar 
dan huwa l-kompitu ta’ dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet fl-Istati Membri. Il-
“pjattaforma taċ-ċittadini” (Folkemø-
det), stabbilita fi l-gżira ta’ Bornholm 
abbażi ta’ idea Svediża, hija eżempju 
wieħed ta’ djalogu dirett bejn il-politiċi 
u l-pubbliku. Il-politika ta’ komuni-
kazzjoni tal-UE għandha tkun ibbażata 
fuq mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni 
mift uħa u skambji ta’ esperjenza li llum 
il-ġurnata qed jintużaw f’bosta oqsma 
oħra. (pln/mb) ●

Globalizzazzjoni u rilokazzjoni: 
hemm futur għall-industrija tal-UE?
Pepe ħadem għal snin twal f’fab-
brika li tippoduċi l-pannelli solari 
fi Stat Membru tal-UE. Kellu 
impjieg tajjeb b’kuntratt perma-
nenti u kundizzjonijiet tax-xogħol 
tajbin . Il-kumpanija għamlet pro-
fitti tajbin u kienet qed tespandi 
kontinwament. Fil-fatt ibbenefi kat 
minn kundizzjonijiet speċjali mill-
awtoritajiet lokali u minn sussidji 
nazzjonali għas-settur tal-enerġija 
rinnovabbli. Kollox kien jidher 
perfett ... sa ma waslet il-kriżi. U 
l-festa spiċċat. 

Minħabba l-qtugħ baġitarju, 
il-gvern nazzjonali kien obbli-
gat inaqqas is-sussidji, li b’mod 
drammatiku naqqsu d-domanda 
għall-pannelli solari. B’riżultat, il-
kumpanija ddeċidiet li tagħlaq il-
fabbrika u tieħu l-produzzjoni lejn 
il-Messiku. Eventwalment, l-impje-
gati kollha tilfu l-impjieg tagħhom 
u ngħaqdu man-nies qiegħda, li 
diġà kienu jirrappreżentaw 40 % 
tal-forza tax-xogħol nazzjonali. 

Ħajjet Pepe f’daqqa waħda 
laħqet sitwazzjoni kritika. Fl-aħħar 
aċċetta kuntratt qasir sabiex iħarreġ 
lill-ħaddiema lokali fl-impjant 
il-ġdid tal-pannelli solari fi l-Mes-
siku, ħaddiema li kellhom jiħdulu 
postu. Wara wegħdiet fiergħa, 
eventwalment sab ruħu bla xogħol. 

Bħal Pepe, eluf ta’ ħaddiema fl -
Ewropa huma milqutin mill-bidliet 
industrijali u l-globalizzazzjoni, li 
huma ta’ theddida għal suq intern 
li qiegħed ikun dejjem iktar inte-
grat. Biex tiġi indirizzata din is-
sitwazzjoni, l-UE u l-KESE ħolqu 
l-Kummissjoni Konsultattiva 
dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) 
fl -2002. Il-mandat tas-CCMI jin-
volvi li jiġu antiċipati, ippreparati 

u analizzati l-iżviluppi sabiex jiġu 
assigurati approċċi pożittivi u komuni 
għall-ġestjoni tal-bidliet industrijali 
mil-lat ekonomiku, soċjali, territor-
jali u ambjentali. Il-membri tagħha, 
li ġejjin minn diversi setturi milqutin 
mill-immodernizzar tal-ekonomija, 
jagħtu lis-CCMI l-awtorità morali li 
titkellem direttament ma’ leġislaturi 

oħra tal-UE. L-għan tagħhom huwa 
ċar: li jżommu l-industriji tal-UE 
kompetittivi filwaqt li fl-istess ħin 
jassiguraw li l-iżviluppi jkunu ta’ 
benefi ċċju soċjali. Is-Sur Jorge Pegado 
Liz, il-President tas-CCMI, jiddefi-
nixxi t-tliet funzjonijiet prinċipali 
tagħha bħala li tippromovi l-prinċipji 
tal-fundaturi tal-UE permezz tal-
opinjonijiet tagħha; tilqa’ l-isfida 
tal-iżviluppi bħall-globalizzazzjoni, in-
netwerking soċjali u l-metodi l-ġodda 
ta’ ħidma; u tantiċipa u tipprepara 
għall-bidliet industrijali u r-ristruttu-
rar. Nitgħallmu mill-passat, nosservaw 
b’mod proattiv il-preżent u nantiċipaw 
il-futur.

Sa mill-bidu tal-kriżi ekonomika, 
finanzjarja u min jaf x’iktar, is-
CCMI tat vuċi lill-partijiet interessati 
industrijali rilevanti kollha, kemm 
ħaddiema kif ukoll dawk li jimpje-
gaw. F’Mejju 2011, is-CCMI adottat 
tliet opinjonijiet li ħarsu lejn il-mod 

li bih il-politika industrijali tal-UE 
attwalment qed tintlaqat mill-globa-
lizzazzjoni. Il-pożizzjoni tas-CCMI 
hija ċara u assoluta. Il-globalizzazzjoni 
ħolqot id-dinamika għall-kumpaniji 
sabiex jiċċaqalqu barra l-pajjiż u/jew 
jirristrutturaw. Madankollu, qud-
diem it-theddida li l-impjieg irħis u 
l-kundizzjonijiet fqar ta’ xogħol barra 
l-Ewropa jistgħu idgħajfu u jeqirdu 
x-xogħol tal-manifattura lokali, 
l-amministraturi u l-ħaddiema jridu 
jibdew jifh mu l-bżonn li jikkooperaw 
sabiex jikkumbattu t-theddida tar-
rilokazzjoni. Hemm biss mod wieħed 
għall-progress: huwa biss permezz tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-innovazzjoni 
u l-iżvilupp sostenibbli li l-Ewropa ser 
iżżomm l-istatus tagħha ta’ poter eko-
nomiku mill-aqwa. 

Hekk kif it-teknoloġija u r-riċerka 
saru dejjem aktar importanti, is-CCMI 
bdiet tiff oka fuq l-ICT u s-servizzi, set-
turi fejn l-Ewropa baqgħet lura fi hom. 
“Dak huwa l-kamp tal-battalja l-ġdid, 
fejn għandna bżonn inkunu quddiem 
iċ-Ċina u l-Indja,” iżid is-Sur Joost P. 
Van Iersel, membru tal-KESE u rela-
tur tal-Opinjoni tiegħu dwar “Politika 
industrijali għall-era globalizzata”. 

Fit-12 ta’ Ġunju, is-CCMI ċċelebrat 
l-għaxar anniversarju tagħha billi 
organizzat konferenza bit-tema 
“Għal bidliet industrijali sostenib-
bli u kontinwi”. Laqqgħet flimkien 
rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet 
tal-industrija, trejdjunjins u leġislaturi 
Ewropej sabiex janalizzaw l-istat tal-
industrija Ewropea, l-isfi di tal-passat 
u l-orjentazzjonijiet tal-futur. 

L-istorja ta’ Pepe qed tiġi ripetuta 
fl -Ewropa kollha l-ħin kollu: is-CCMI 
hija determinata li tbiddel dan. (ail)
 ●

Għaliex l-UE teħtieġ baġit diff erenti 
u kif għandu jkun

HJW: Għaxar snin ilu, ħadd ma kien 
jieħu s-sostenibbiltà bis-serjetà. Illum, 
b’mod ġenerali n-nies huma konxji li 
ma nistgħux inkomplu nġibu ruħna 
kif qed nagħmlu bħalissa. Natural-
ment, il-kriżi issa qiegħda tberren 
f’ras kulħadd u teħtieġ soluzzjonijiet 
f’qasir żmien. Però s-sostenibbiltà ma 
tistax issir f’qasir żmien. B’xorti tajba, 
is-sostenibbiltà qed issir “ħaġa nor-
mali” u din it-tendenza ser tkompli 
tikber.

KESE Info: Xi rridu niksbu 
bl-aġenda sostenibbli 
tagħna?

HJW: Għandna bżonn stampa ċara 
tat-triq li għandna quddiemna, b’ka-
lendarju u bi qbil dwar l-oqsma ta’ 
azzjoni u l-proċeduri ta’ monitoraġġ. 
Naħseb li l-aktar punt importanti hu 
li l-mexxejja politiċi tagħna jwettqu 
r-responsabbiltajiet tagħhom, juru li 
huma lesti jimpenjaw ruħhom biex 
jibdlu l-istrateġija tagħhom, u jaq-
blu fuq pjani direzzjonali u pjani ta’ 
azzjoni konkreti. (kf) ●

l-kbira tal-Istati Membri li jegħlbu din 
ix-xorta ta’ kriżi fi nanzjarja globali li 
kieku kienu waħidhom.

Kollox ma’ kollox, l-objettiv tal-
KESE fl-organizzazzjoni ta’ din il-
konferenza, li kienet koperta tajjeb 
ħafna mill-mezzi tax-xandir, kien li 
jikkontribwixxi għad-dibattitu dwar 
kif għandha tkun il-governanza eko-
nomika fl -UE. Hemm ir-riskju li tali 
dibattitu jiff oka biss fuq il-politika fi t-
tul, iżda din id-darba l-kelliema kienu 
konxji li d-deċiżjonijiet li se jittieħdu 
fix-xhur li ġejjin huma ta’ impor-
tanza assoluta għall-futur tal-UE. Din 
id-deċiżjoni se jkollha impatt dirett 

fuq ħajjet iċ-ċittadini b’influwenza 
diretta fuq kwistjonijiet bħall-impjiegi, 
iż-żieda fl -inugwaljanzi soċjali u d-dis-
ponibbiltà ta’ kreditu għall-SMEs. 
Għaldaqstant, il-KESE se jkompli jkun 
forum uniku ta’ diskussjoni li jħaddan 
proposti konkreti permezz tal-Opin-
jonijiet tiegħu u d-djalogu ma’ atturi 
Ewropej oħra. Il-konferenza tas-7 ta’ 
Ġunju kienet parti minn dan l-approċċ, 
li jfi ttex li juri li l-UE tista’ tkun eqreb 
l-impressjoni li tagħti lil hinn mill-
konfi ni tagħha li hija magħquda milli 
tal-inerzja u l-paralisi. (asp) ●

IL-PRESIDENZA DANIŻA TAL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Ċittandinanza Attiva
Għal soċjetà Ewropea aħjar

Iċ-ċittadinanza attiva hija ċentrali għar-rwol tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. F’dan 
il-ktieb, 24 membru tal-KESE jitkellmu dwar 
il-kontribut personali tagħhom bħala negoz-
janti, trejdjunjonisti, nies li jmexxu kampanji 
u voluntiera, u jiżvelaw fi rxa kbira u aff axxinanti 
ta’ interessi u prijoritajiet. Komuni bejniethom 
hemm sens ta’ solidarjetà u interess attiv fi l-
benessri tal-oħrajn fi s-soċjetà. (cl) ●

FIL-QOSOR

Pierre Jean Coulon, Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema

I k o m p l i  m a ’  p a ġ n a  4
L-effiċjenza enerġetika: Made in Denmark
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Il-kriżi tad-dejn pubbliku u l-unjoni 
fi skali: iż-żewġ naħat tal-istess munita?

Għeżież qarrejja,
Il-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 

“Rio+20” li saret f’Rio de Janeiro bejn l-20 u t-22 

ta’ Ġunju bħala segwitu għas-Summit Dinji tal-1992 

kienet opportunità importanti biex isir dibattitu dwar 

it-transizzjoni lejn futur ġenwinament sostenibbli 

għal kulħadd, iżda r-riżultati kienu ċertament inqas eff ettivi minn kemm xtaqet li 

jkunu d-delegazzjoni tal-KESE.

Tul l-aħħar sena, il-KESE ħadmet fuq aġenda inklużiva u komprensiva li kienet 

tqiegħed it-tliet pilastri tas-sostenibbiltà – il-pilastru soċjali, dak ekonomiku u dak 

ambjentali – fuq l-istess livell. B’mod partikolari, tlabna pjan direzzjonali sostenib-

bli b’għanijiet, miri, azzjonijiet u mekkaniżmi speċifi ċi. Għaldaqstant, jiddispjaċina 

li ħafna mill-istennijiet tas-soċjetà ċivili Ewropea u globali ġew injorati, u nistgħu 

biss nisperaw li tul il-fażi ta’ implimentazzjoni jkun hemm lok għal titjib u għal 

azzjoni lil hinn mid-dikjarazzjoni fi nali adottata f’Rio.

Il-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern li ltaqgħu f’Rio tilfu okkażjoni unika li jieħdu 

pass deċiżiv ’il quddiem lejn ġustizzja soċjali u ambjentali aħjar. Li niddeplora 

l-aktar huwa n-nuqqas ta’ pjan ta’ azzjoni konkret għas-snin li ġejjin u ta’ ft ehi-

miet vinkolanti dwar prattiki ta’ żvilupp sostenibbli. Sfortunatament, tqiegħdet 

ft it wisq enfasi fuq id-dimensjoni soċjali tal-iżvilupp sostenibbli, u l-objettivi – 

bħall-eradikazzjoni tal-faqar u l-aċċess garantit għall-ikel, l-ilma nadif u l-enerġija 

sostenibbli – ma ngħatawx l-importanza li xtaqna. Lanqas ma rnexxielna ngħollu 

l-livell tal-Programm tan-NU għall-ambjent għal dak ta’ aġenzija speċjalizzata.

L-aħħar diżappunt huwa li ma rnexxilniex noħolqu Ombudsman għall-

ġenerazzjonijiet futuri. Kienet tkun ħaġa simbolikament importanti li tiġi 

rikonoxxuta l-ħtieġa għal awtorità internazzjonali li tista’ tinforza d-drittijiet tal-

ġenerazzjonijiet futuri qabel l-interessi ekonomiċi immedjati.

Madankollu, ħarġu xi aff arijiet mill-konferenza li jistgħu jitqiesu bħala suċċess. 

Bi pjaċir rajna li l-kunċett tal-“ekonomija ekoloġika” ingħata pożizzjoni ċentrali 

fi d-dikjarazzjoni fi nali, bħala l-forza mexxejja tal-iżvilupp sostenibbli. Apprezzajna 

wkoll l-introduzzjoni tal-kunċett tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, u dawn issa 

rridu nsawruhom u nagħmluhom eff ettivi kemm jista’ jkun malajr sabiex dan is-

summit insarrfuh fi l-punt tat-tluq ta’ proċess li jibdel id-dinja, wieħed li jagħmel 

is-soċjetajiet tagħna aktar sostenibbli u inklużivi. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ġie 

rikonoxxut ir-rwol tas-soċjetà ċivili li tippermetti u timplimenta l-iżvilupp sos-

tenibbli.

Kif diġà għedt qabel: it-triq minn Rio hija importanti daqs it-triq lejn Rio. Is-

segwitu tal-konferenza Rio+20 għandu jkun wieħed mill-prijoritajiet tas-soċjetà 

ċivili minn issa ’l quddiem, u ser jibqa’ wieħed mill-kwistjonijiet ewlenin li ser 

insegwi sal-aħħar tal-mandat tiegħi bħala President tal-KESE.

Staff an Nilsson

President

13 ta’ Lulju 2012
Reykjavik, l-Islanda: l-ewwel 
kumitat konġunt konsultattiv 
UE-Islanda

6 ta’ Settembru 2012
Ċipru: Seduta Pubblika 
“L-industriji tas-servizzi 
personali, soċjali, sanitarji u 
edukattivi” 

25 ta’ Settembru 2012
KESE, Brussell: Struttura Għal 
Ewropa Aktar B’saħħitha : 
Is-Soċjetà Ċivili: imsieħba sħiħa 
fl -Istrateġija Ewropa 2020

28 ta’ Settembru 2012
Lisbona, il-Portugall: 
Konferenza: “Riformi fi s-suq 
tax-xogħol b’risposta 
għall-kriżi”

F’DIN IL-ĦARĠA

2 Għaliex l-UE teħtieġ baġit 
diff erenti u kif għandu jkun

3 Ċipru favur Ewropa aħjar, 
intervista ma’ Andreas 
Mavroyiannis, Deputat 
Ministru għall-President tal-
Aff arijiet Ewropej

4 Nibnu l-pontijiet fuq l-ilmijiet 
imqallbin, intervista ma’ 
Nicolai Wammen, Ministru 
Daniż għall-Aff arijiet Ewropej

5 Globalizzazzjoni u rilokazzjoni: 
hemm futur għall-industrija 
tal-UE?

6 Is-Soċjetà Ċivili: imsieħba sħiħa 
fl -Istrateġija Ewropa 2020

ĠRANET GĦAD-DJARJU

FIL-QOSOR

Naħal Ewropej!

In-naħal minn dejjem kellu rwol essen-
zjali fl -ordni ambjentali naturali; per-
mezz tal-fertilizzazzjoni bil-polline 
huma parti vitali mill-prattiki agrikoli 
tagħna. Dawn l-aħħar snin, in-naħal 
tal-għasel qed jonqos b’rata allarmanti. 
Ir-raġuni wara dan il-fenomenu għadha 
mhix magħrufa, għalkemm it-tniġġis, 
it-tkabbir tal-istess ħxejjex mingħajr 
rotazzjoni, u l-użu żejjed ta’ pestiċidi 
huma kollha kawżi possibbli. 

Il-Kumitat tagħna huwa konxju ta’ din il-problema u tal-implikazzjonijiet 
tagħha għall-bijodiversità, il-kwalità u s-sigurtà tal-ikel. Huwa għal din ir-raġuni 
li fi s-7 ta’ Mejju 2012, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-
Reġjuni installaw żewġ doqqajsiet fuq il-bejt tal-bini Jacques Delors fi  Brussell. 
Dan jirrappreżenta t-tlestija ta’ proġett imniedi mill-Kumitati tagħna madwar 
sena ilu bl-għajnuna ta’ Apis Bruoc Sella, assoċjazzjoni li għandha l-għan tip-
promovi t-tixrid ta’ doqqajsiet fuq il-bjut tal-belt. L-għan ta’ dan il-progett hu 
li nuru li l-bliet ukoll għandhom rwol fi l-preservazzjoni tal-bijodiversità u li 
kull wieħed minna, bil-mod ċkejken tagħna, jista’ jgħin biex jiġu salvagwardjati 
l-ekosistemi mhedda tagħna.

Fil-31 ta’ Mejju, bosta parteċipanti xxurtjati li attendew l-inawgurazzjoni 
uffi  ċjali tal-Proġett tal-Kumitati Naħal Urban kellhom l-opportunità jduqu 
l-ewwel għasel tal-Kumitati (il-prodott ta’ ft it iktar minn 20 jum “xogħol”). 
Iż-żewġ doqqajsiet mistennija jipproduċu madwar 40 kilogramma għasel fi s-
sena. (rdr) ●

Jum bil-Bibien Miftuħin 2012
Il-KESE jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku

Madwar 3000 persuna żaru l-KESE fi t-
12 ta’ Mejju 2012, l-20 Jum bil-Bibien 
Miftuħin tal-istituzzjonijiet sabiex 
tinħoloq sensibbilizzazzjoni dwar it-
temi ewlenin marbutin mal-konfe-
renza tan-NU Rio+20 dwar l-iżvilupp 
sostenibbli. Kwistjonijiet kruċjali, 
bħalma huma l-impjiegi ekoloġiċi, 
l-enerġija rinnovabbli, il-bliet sostenib-

bli u l-konsum tal-ilma, ġew preżentati b’mod kreattiv u interattiv. Il-viżitaturi 
kellhom l-opportunità jitkellmu mal-membri u l-persunal tal-Kumitat u jsiru 
jafu dwar il-ħidma tal-KESE u jgawdu minn attivitajiet ta’ pjaċir għall-familja 
kollha. Il-President Staff an Nilsson u l-Viċi President Anna Maria Darmanin, 
kif ukoll is-Segretarju Ġenerali Martin Westlake, kienu preżenti l-ġurnata kol-
lha u pparteċipaw b’mod attiv biex jilqgħu l-viżitaturi u jqajmu kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ambjentali. Din is-sena, għal darb’oħra, il-ħidma eċċellenti (u 
volontarja) ta’ għadd kbir ta’ membri u persunal tal-Kumitat għenet biex ikun 
żgurat is-suċċess tal-inizjattiva u ppreżentat immaġni dinamika u vibranti tal-
istituzzjoni tagħna lill-pubbliku. (rdr) ●
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Ħarġa li jmiss: Settembru 2012

Mill-2008 ’l hawn il-kriżi ekonomika, li 
bdiet fl -Istati Uniti, serqet l-attenzjoni 
tal-mezzi tax-xandir u kisbet l-ewwel 
post fl-aġenda politika tal-mexxejja 
dinjija. Issa li l-kriżi nfi rxet fl -Ewropa, 
il-paraguni bejn ir-Riżerva Federali 
u l-Bank Ċentrali Ewropew qed isiru 
dejjem iktar popolari. Fil-ħarġa tiegħu 
tas-16 ta’ Ġunju, Th e Economist iqab-
bel il-finanzi pubbliċi ta’ California 
ma’ dawk tal-Greċja. Dan l-artiklu, 
miktub mill-korrespondent ta’ Los 
Angeles, jindika li l-UE titqies li hi 

iktar integrata lil hinn mill-konfini 
milli hi fl-Ewropa: inkella, għalfejn 
inqabblu Stat federali tal-Istati Uniti 
ma’ Stat Membru? Il-Kumitat Ekono-
miku u Soċjali Ewropew jinsab konvint 
li iktar Ewropa tfi sser iktar strumenti 
aħjar sabiex tiġi missielta u evitata kriżi 
dinjija.

Id-dibattitu dwar kif l-UE għandha 
tkun iffurmata fir-rigward tal-inte-
grazzjoni ekonomika qiegħed fi l-qalba 
tat-tħassib tal-Kumitat peress li dak 
li hemm fir-riskju huwa xejn inqas 
mill-istess mudell soċjali Ewropew. 
Għaldaqstant jagħmel sens għas-
Sezzjoni ECO tal-Kumitat, inkarigata 
mill-aff arijiet ekonomiċi u fi nanzjarji, li 
tieħu ħsieb suġġetti bħall-introduzzjoni 
tal-Eurobonds, il-ħolqien ta’ aġenzija 
Ewropea tal-klassifikazzjoni, l-edu-
kazzjoni fi nanzjarja taċ-ċittadini jew 

ir-regolamentazzjoni tas-swieq fi nan-
zjarji.

F’dan il-kuntest, saret konferenza ta’ 
livell għoli fi l-KESE nhar is-7 ta’ Ġunju 
2012 sabiex tiġi diskussa l-kriżi attwali 
tad-dejn pubbliku. Fost il-parteċipanti 
kien hemm Jean-Claude Juncker, 

Ċipru favur Ewropa aħjar*

Filwaqt li l-Ewropa teħtieġ toħroġ aktar 
b’saħħitha mill-kriżi ekonomika attwali, 
il-Presidenza Ċiprijotta taspira li taħdem 
Lejn Ewropa Aħjar, billi tikkontribwixxi 
għat-tkabbir sostenibbli, il-koeżjoni 
soċjali u l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda. 
L-iżviluppi soċjoekonomiċi attwali 
wasslu biex jiġi stabbilit l-għan li tin-
kiseb Unjoni li tkun aktar rilevanti 
għaċ-ċittadini tagħha u fi x-xena globali, 
abbażi tal-prinċipju tas-solidarjetà.

Huwa kruċjali li tiġi promossa 
Ewropa aktar effi  ċjenti u sostenibbli. 
F’dan ir-rigward, l-aktar punt impor-
tanti tal-aġenda jikkonċerna n-negozjati 
dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
2014-2020; dawn joff ru l-opportunità li 
jintlaħaq qbil dwar baġit u linji gwida 
politiċi li jikkontribwixxu għat-tkabbir u 
ż-żieda fi l-kompetittività. Il-Presidenza 
Ċiprijotta ser taħdem biex jiġu ffi  naliz-
zati n-negozjati dwar il-Qafas Finanz-
jarju Multiannwali kif ukoll biex jinkiseb 
kemm jista’ jkun progress fin-nego-
zjati dwar il-politiki komuni, inklużi 
l-Politika Agrikola Komuni, il-Poli-
tika tas-Sajd u l-Politika ta’ Koeżjoni. 
Peress li l-Presidenza qed tenfasizza 
l-importanza tal-politika ta’ koeżjoni, 
tlabna lill-KESE jfassal opinjoni dwar 
l-iżvilupp ta’ strateġija makroreġjonali 
għall-Mediterran u l-benefi ċċji tagħha 
għall-Istati Membri li huma gżejjer. 
L-approċċ aktar ekoloġiku, l-effi  ċjenza 
fl -użu tal-enerġija, is-sostenibbiltà amb-
jentali u l-indirizzar tal-eff etti tat-tibdil 
fi l-klima ser ikunu wkoll kwistjonijiet 
ewlenin matul il-Presidenza.

Ewropa b’ekonomija li taħdem 
aħjar u li tkun ibbażata fuq it-tkab-

bir hija vitali wkoll biex tingħeleb 
il-kriżi ekonomika attwali u tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-UE. Għaldaqstant, 
ser titpoġġa enfasi fuq it-tisħiħ tas-
sorveljanza tal-politiki fiskali u 
makroekonomiċi u l-iżġurar tal-istab-
biltà fi skali. Fl-istess waqt, il-bżonn li 
jitħeġġeġ it-tkabbir huwa kruċjali u 
l-Presidenza Ċiprijotta ser tiff oka fuq 
it-tisħiħ tas-suq intern u l-promozzjoni 
tal-ħolqien ta’ impjiegi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni, b’enfasi fuq l-SMEs, bil-
għan li jingħata kontribut għal Ewropa 
aktar kompetittiva. 

Hija u taspira lejn Ewropa li tkun 
aktar rilevanti għaċ-ċittadini tagħha, 
b’solidarjetà u koeżjoni soċjali, il-
Presidenza ser tisħaq fuq l-impjieg fost 
iż-żgħażagħ, fi d-dawl tar-rati ta’ qgħad 
li dejjem jiżdiedu fl -UE. It-twaqqif ta’ 
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil qabel 
tmiem l-2012 hija wkoll prijorità. F’dan 
il-kuntest, tlabna li titfassal opinjoni 
esploratorja mill-KESE dwar l-istabbili-
ment ta’ sistema (Eurodac) għat-tqabbil 
tal-marki tas-swaba’ ta’ dawk li jfi ttxu 
asil u ta’ ċerti kategoriji ta’ immigranti 
illegali. Il-Presidenza talbet ukoll lill-
KESE biex ifassal opinjoni dwar it-tisħiħ 
tal-proċessi parteċipattivi u l-involvi-
ment tal-awtoritajiet lokali, is-soċjetà 
ċivili u l-imsieħba soċjali fl -implimen-
tazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. 

Il-Presidenza Ċiprijotta tixtieq ukoll 
tqarreb l-Ewropa lejn il-ġirien tagħha, 
billi testendi l-aġenda ta’ tkabbir u ten-
fasizza d-dimensjoni tan-Nofsinhar tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat,  fi lwaqt li 
taħdem biex l-Unjoni tkompli tingħata 
aktar setgħat fi x-xena globali b’enfasi 
fuq il-ksib tal-għanijiet ta’ żvilupp tal-
UE u t-tisħiħ tal-politika kummerċjali 
esterna tagħha.

L-Unjoni għandha bżonn tkun 
aktar qrib iċ-ċittadini tagħha. Il-viżjoni 
tagħna hija li nippromovu l-Ewropa 
bħala “filoxenos topos”, post ospitab-
bli għall-intrapriżi, l-ideat, is-servizzi, 
l-innovazzjoni u l-kultura. Il-kunċett 
ta’ “fi loxenos topos” huwa parti mill-
aspirazzjoni tagħna għal Ewropa 
aħjar, Unjoni li toff ri tama liċ-ċittadini 
tagħha, speċjalment lill-ġenerazzjonijiet 
ż-żgħażagħ. ●

*Andreas Mavroyiannis, Deputat Ministru għall-President tal-Aff arijiet Ewropej, Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE 

L-aspettattivi tal-membri Ċiprijotti tal-KESE dwar 
il-Presidenza Ċiprijotta tal-Unjoni Ewropea*
Michalis Antoniou
Grupp ta’ Min Iħaddem

Ir-reġjun Mediterran jeħtieġ viżjoni ġdida

L-Assistent Direttur Ġenerali tal-Federazzjoni Ċiprijotta ta’ Min Iħaddem u Industrijalisti (OEB) 
Il-Presidenza Ċiprijotta tikkoinċidi mal-aktar perjodu turbolenti s’issa fl -istorja tal-Ewropa ta’ wara l-gwerra. Madankollu, 
żmien ta’ turbolenza huwa wkoll żmien ta’ opportunità u bidla. Tul dan il-perjodu, il-KESE, f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ 
istituzzjonijiet oħra tal-UE, għandu jħeġġeġ u jippromovi l-politiki meħtieġa sabiex jerġa’ jibda t-tkabbir, jitnaqqas il-qgħad 
u jerġa’ jkun hemm il-prospett ta’ prosperità għaċ-ċittadini kollha tal-UE.

Dimitris Kittenis
Grupp tal-Ħaddiema
Eks-Segretarju Ġenerali tal-Konfederazzjoni Ċiprjiotta tal-Ħaddiema (SEK) 
Lokalizzat f’salib it-toroq bejn l-Ewropa, il-Lvant Nofsani u l-Afrika, Ċipru qed jieħu l-Presidenza tal-UE fi  żmien meta 
l-Unjoni nnifi sha tinsab f’salib it-toroq. Il-Presidenza Ċiprijotta mitluba tgħin biex issolvi problemi ta’ inugwaljanza u 
solidarjetà u tieħu deċiżjonijiet urġenti sabiex tindirizza l-kriżijiet bil-ħsieb li tnaqqas il-qgħad, ittejjeb il-kwalità tal-ħajja 
u tkompli bl-integrazzjoni Ewropea.

Kostakis Konstantinidis
Grupp ta’ Interessi Varji
President tal-Unjoni tal-Bdiewa Ċiprijotti (EKA) 
Tul il-Presidenza, l-objettivi u l-ambizzjonijiet tagħna ser ikunu sforz sabiex tiżdied il-kooperazzjoni u s-solidarjetà bejn 
l-Istati Membri, kif ukoll inżidu l-isforzi sabiex nippromovu l-paċi mhux biss fi l-Mediterran u l-Lvant Nofsani iżda fl -
Ewropa u l-bqija tad-dinja wkoll. Nixtiequ naraw ukoll standards tal-għajxien aħjar għall-persuni kif ukoll tkabbir mhux 
biss fl -Ewropa iżda wkoll fi l-pajjiżi li mhumiex fl -UE.

Michalis Lytras
Grupp ta’ Interessi Varji
Il-Presidenza Ċiprijotta ser tikkontribwixxi biex jinkiseb l-objettiv tal-koeżjoni soċjali u ekonomika fl -Unjoni Ewropea u 
ser taħdem biex tippromovi tkabbir ekonomiku u tegħleb il-kriżi ekonomika, biex tiffi  nalizza u tadotta l-Politika Agrikola 
Komuni 2014-2020, biex tiġġieled il-qgħad u tnissel paċi fl -Ewropa u fi l-bqija tad-dinja. Nemmen li din ser tkun presidenza 
produttiva u ta’ suċċess.

Andreas Pavlikkas
Grupp tal-Ħaddiema
Kap tad-Dipartiment tar-Riċerka u tal-Istudji tal-Federazzjoni Panċiprijotta tax-Xogħol
Nixtieq nemmen li l-Presidenza tar-Repubblika ta’ Ċipru ser tkun immarkata b’suċċess f’kull livell – kemm politiku kif ukoll 
organizzattiv. Pajjiżna għandu, kemm jista’ jkun, jikkontribwixxi għat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati ma’ kwistjonijiet ta’ 
solidarjetà bejn pajjiżi kbar u żgħar, sabiex tissaħħaħ u titwessa’ l-aġenda Komunitarja, u biex jissaħħu r-relazzjonijiet 
tal-UE mal-pajjiżi tal-Mediterran u tal-Lvant Nofsani. Barra minn hekk, Ċipru ser ikollu l-opportunità li jippreżenta lilu 
nnifsu bħala pajjiż, bil-punti u l-assi b’saħħithom tiegħu, kemm fl -Ewropa kif ukoll globalment, sabiex jattira investimenti 
u turisti. ●

* Wara r-riżenja ta’ wieħed mill-membri Ċiprijotti tal-KESE, tnediet il-proċedura għall-ħatra ta’ membru ġdid. Il-proċess kien għadu għaddej meta ġie stampat dan il-bulettin. 
Tistgħu tikkonsultaw il-lista sħiħa tal-membri tal-KESE fuq is-sit elettroniku tagħna: eesc.europa.eu.

Is-Sur Dimitris Dimitriadis, mem-
bru Grieg tal-KESE, President tal-
Kumitat ta’ Segwitu tal-Euromed, 
inħatar relatur ta’ din l-Opinjoni.

KESE Info: L-UE għalfejn 
għandha bżonn strateġija 
makroreġjonali ġdida għar-
reġjun Mediterran?

Dimitris Dimitriadis: L-isforzi kol-
lha li l-UE għamlet s’issa, li jindiriz-
zaw ir-reġjun Mediterran kollu kemm 
hu, fallew. Il-Proċess ta’ Barċellona, 
li tnieda fl -1995 u kellu l-intenzjoni 
li joħloq qafas għar-relazzjonijiet 
bejn l-UE u l-imsieħba Mediterranji 
tagħha, huwa proċess mejjet. 

Sadattant, il-kuntest ġeopolitiku 
fir-reġjun inbidel kompletament 
minħabba r-rivoluzzjonijiet fi l-pajjiżi 
tal-Afrika ta’ Fuq. 

Dimitris Dimitriadis, Membru tal-KESE

INTERVISTA BEJN IL-KOLLEGI

F’sensiela ġdida ta’ intervisti, 
Tomasz Jasiński, membru Pollakk 
tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE 
u r-rappreżentant tal-membri fuq 
il-panel tal-bulettin KESE Info, ser 
jitkellem mal-kollegi tiegħu biex jis-
kopri dak li jimmotivahom. L-ewwel 
persuna intervistata ser ikun Mar-
tin Siecker, membru Olandiż tal-
Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE, li 
jirrappreżenta lill-Federazzjoni tat-
Trejdjunjins tal-Pajjiżi l-Baxxi.

Tomasz Jasiński: X’inhi 
l-esperjenza professjonali 
tiegħek?

Martin Siecker: Jien naħdem bħala 
ġurnalist. Bdejt il-karriera tiegħi fi s-
snin sebgħin, meta kont naħdem 
bħala korrispondent għal gazzetta ta’ 
kuljum tax-xellug. 10 snin wara mxejt 
għall-moviment tal-ħaddiema, fejn sirt 
l-editur tal-bulettin tal-membri. 

TJ: X’imbuttak biex tfi ttex 
karriera fi l-moviment 
trejdjunjonistiku? 

MS: Aktar ma ktibt dwar ir-relazzjo-
nijiet tax-xogħol, aktar sirt involut 
f’dawn il-kwistjonijiet. Darba waħda 
skoprejt li l-korrispondenti ż-żgħar 
tal-gazzetta ma kinux qegħdin jirċievu 
s-salarju li kienu intitolati għalih. Flim-
kien mal-kollegi tiegħi waqqaft  kumitat 
ta’ azzjoni biex niddefendihom. Inne-
gozjajna mal-editur u fl -aħħar irbaħna. 
Kien dak il-ħin li ddeċidejt li naħdem 
għal organizzazzjoni li tiddefendi 
d-drittijiet tal-ħaddiema. 

TJ: Kemm ilek membru ta’ 
trejdjunjin? 

MS: Isseħibt fi trejdjunjin hekk kif 
dħalt fis-suq tax-xogħol, jiġifieri 
fl -1967. Qabel ma sirt ġurnalist ħdmit 
f’kull tip ta’ impjieg temporanju. Kie-
net l-għażla tiegħi li nagħmel l-aff arijiet 
hekk. Dak iż-żmien ma ridtx li jkolli 
impjieg permanenti jew sigħat tax-
xogħol fissi. Kont inħobb il-libertà; 
meta kienet tiżreġ ix-xemx, stajt immur 
ngħum minfl ok naħdem. 

TJ: X’jappassjonak? 

MS: Il-mużika. Nismagħha ħafna. 
Indoqq ftit il-batterija iżda minix 
tajjeb biżżejjed biex nissieħeb ma’ 
grupp. Insomma, anke kieku kont 
aħjar, m’għandix biżżejjed ħin biex 
inkun batterista fi grupp. U nħobb 
naqra, kważi m’hemm xejn aħjar minn 
rumanz kriminali tajjeb. 

TJ: Ħsibt li fi l-Pajjiżi Baxxi 
kulħadd iħobb il-futbol.

Inħobbu l-futbol. Nappoġġja l-Ajax ta’ 
Amsterdam. Kont ngħix bieb ma’ bieb 
mal-Istadju Olimpiku ta’ Amsterdam 
meta l-Ajax kienu fl -aħjar tagħhom. 
Rajt il-partiti Ewropej kollha li 
ntlabgħu fl -istadium tagħhom fi l-bidu 
tas-snin sebgħin meta għal tliet darbiet 
wara xulxin, rebħu l-kompetizzjoni 
Ewropea taċ-Champions League.

TJ: Meta sirt membru tal-
KESE?

MS: Għaxar snin ilu. Fl-2010 nħtart 
membru tal-KESE għat-tielet darba.

TJ: Fil-fehma tiegħek, liema 
hija l-iktar sfi da urġenti 
li l-UE għandha bżonn 
tindirizza?

MS: Iż-żieda fl -Ewroxettiċiżmu. Din 
hija theddida reali. Hemm riskju li jekk 
ma jirnexxilniex nopponuha, dak li se 
jibqa’ mill-unifikazzjoni tal-Ewropa 
huwa biss kilometru kwadru ta’ kon-
krit, ħġieġ u azzar viċin iċ-ċentru tal-
belt ta’ Brussell, fi l-memorja ta’ ideal 
li xi darba kien jidher bħala kbir u 
konvinċenti iżda li b’dispjaċir spiċċa 
fl -iskart tal-istorja bħala l-akbar falli-
ment politiku u wieħed li sewa’ ħafna.
 ●

Dalwaqt fi l-KESE 
Struttura Għal Ewropa Aktar B’saħħitha 

Is-Soċjetà Ċivili: imsieħba sħiħa 
fl -Istrateġija Ewropa 2020

L-attività li ser tiġi organizzata fil-
25 ta’ Settembru 2012  ser jiddiskuti 
l-mekkaniżmi li jsaħħu t-tkabbir u 
jiżviluppaw patt Ewropew tat-tkabbir. 
Erbgħa workshops paralleli ser jiddis-
kutu t-twaqqif ta’ qafas koerenti għall-
istrateġija tat-tkabbir tal-UE, ir-rilanċ 
tas-suq uniku, l-irkupru u l-ħolqien 
tal-impjiegi kif ukoll l-innovazzjoni 

fi l-kuntest ta’ tkabbir intelliġenti u sos-
tenibbli. 

Kull wieħed mill-presidenti tal-gruppi 
tal-KESE ser jispjegaw l-fehmiet speċifi ċi 
tagħhom dwar kif l-Ewropa tista’ titpoġġa 
lura fi t-triq tat-tkabbir sostenibbli. Wara, 
panel ta’ livell għoli ser jiddiskuti l-modi 
li bihom jistgħu jiġu mmassimizzati 
l-opportunitajiet ta’ tkabbir li jinħolqu 
mill-istrateġija Ewropa 2020. 

Il-konferenza ser jattendu għaliha 
partijiet interessati nazzjonali u tal-UE, 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fi l-livell 
tal-UE, MEPs, u parlamentari nazzjo-
nali, gvernijiet u amministrazzjonijiet 

tal-Istati Membri, rappreżentanti mis-
soċjetà ċivili nazzjonali u fi l-livell tal-UE, 
awtoritajiet lokali u reġjonali, ċentri ta’ 
rifl essjoni, u personalitajiet li jinfl uwen-
zaw l-opinjoni pubblika.

Waqt il-konferenza, il-KESE u 
l-KESijiet nazzjonali ser iwasslu l-ideat 
tagħhom u jaqsmu fl imkien l-esperjenzi 
u l-prattiki tajbin tagħhom bil-għan li 
jagħtu spinta lill-mekkaniżmi msemmija 
biex nersqu lejn Ewropa sostenibbli u 
kompetittiva. (kf) ●

Trid issir taf aktar? Ikkonsulta l-pro-
gramm tal-avveniment: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
mt.home 

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok 
ikkuntattja: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

IL-PRESIDENZA ĊIPRIJOTTA TAL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Għalhekk irridu nerġgħu nibdew 
mill-bidu nett. Irridu noħolqu viżjoni 
ġdida u approċċ kompletament ġdid. 
Dalwaqt se jkolli l-ewwel laqgħa 
ma’ ministru Ċiprijott biex niddis-
kutu l-aħjar mod kif il-KESE jista’ 
jirreaġixxi għat-talba ta’ konsul-
tazzjoni minn Ċipru. 

KESE Info: Ħafna mill-isfi di li 
qed jiff aċċjaw il-pajjiżi tal-UE 
fi r-reġjun Mediterran jistgħu 
jiġu indirizzati fi l-qafas tal-
politika ta’ koeżjoni tal-UE ...

DD: Il-politika ta’ koeżjoni mhijiex 
biżżejjed. Neħtieġu viżjoni usa’ u 
perspettiva fi t-tul għall-15-20 sena li 
ġejjin, perspettiva li tħaddan ir-reġjun 
kollu kemm hu u mhux biss l-Istati 
Membri tal-UE fi r-reġjun. L-ewwel 
nett, irridu niddefinixxu għanijiet 
ċari għar-reġjun, u mbagħad irridu 

niżguraw li l-politika ta’ koeżjoni 
tappoġġjahom. 

KESE Info: Għadek kif 
ġejt lura mill-konferenza 
dwar l-Istrateġija għar-
Reġjun tal-Baħar Baltiku. 
Taħseb li tista’ tieħu xi 
ispirazzjoni minn uħud mis-
soluzzjonijiet żviluppati 
f’dan il-qafas? 

DD: L-Istrateġija għar-Reġjun tal-
Baħar Baltiku żgur li hija mudell 
għal strateġiji simili. Hija wriet kemm 
jista’ jkun ta’ suċċess approċċ integrat 
għall-kwistjonijiet komuni, approċċ 
li jinvolvi bosta pajjiżi u awtorita-
jiet. Ovvjament huwa impossibbli 
li nirriproduċu s-soluzzjonijiet tal-
Istrateġija għall-Baħar Baltiku hekk 
kif inhuma, imma wħud minnhom 
jipprovdu ispirazzjoni utli. Mil-lat 

ġeopolitiku, l-Istrateġija tipprovdi 
lezzjoni waħda utli: għad li tinkludi 
biss l-Istati Membri tal-UE, ir-
relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja 
huma assolutament kruċjali għas-
suċċess tagħha. 

B’hekk, jekk nixtiequ naraw 
strateġija tal-UE għall-Mediterran li 
tirnexxi, din għandha tlaqqa’ fl imkien 
l-atturi kollha mix-xatt Mediterran: 
il-pajjiżi tal-UE, il-gżejjer, il-pajjiżi 
tal-Afrika ta’ Fuq, it-Turkija, l-Iżrael 
u t-Territorji Palestinjani. (mb)  ●

Is-sit tal-Presidenza Ċiprijotta issa 
qiegħed jaħdem.

Agħfas il-  link biex issib l-aħħar 
aħbari j ie t  dwar  i l -Pres idenza 
Ċiprijotta: www.cy2012.eu 

Il-Presidenza Ċiprijotta talbet lill-
KESE tfassal Opinjoni dwar strateġija 
makroreġjonali għall-Mediterran 
– Il-benefiċċji għall-Istati Membri 
Gżejjer.

Andreas Mavroyiannis, Deputat Ministru għall-
President tal-Aff arijiet Ewropej, Presidenza Ċiprijotta 
tal-Kunsill tal-UE

PUBBLIKAZZJONIJIET ĠODDA TAL-KESE

 ■ Protezzjoni tal-konsumaturi

 ■ Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew matul 
il-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE

Għal iktar informazzjoni żur http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications  ●icatio

Prim Ministru tal-Lussemburgu u 
President tal-Eurogroup, Enzo Moa-
vero Milanesi, Ministru Taljan għall-
Aff arijiet Ewropej, u rappreżentanti ta’ 
livell għoli tal-Kummissjoni Ewropea, 
il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Par-
lament Ewropew. Staffan Nilsson, 
President tal-KESE, fetaħ is-sessjoni 
bi stqarrija fejn appella għal unjoni 
fiskali stabbli u l-introduzzjoni tal-
Eurobonds. Hu enfasizza l-ħtieġa ta’ 
inizjattivi konkreti għall-Istati Mem-
bri bil-għan li jaqsmu r-responsabbil-
tajiet fi skali, sabiex jitbaxxew ir-rati 
tal-interessi fuq id-dejn pubbliku 
tal-pajjiżi li qed jagħmlu sforzi għall-
konsolidazzjoni fi skali. 

Michael Smyth, President tas-
Sezzjoni ECO, ippresieda d-dibattitu, 
u għamilha ċara li fi l-fehma tiegħu qed 
niff aċjaw kriżi ta’ domanda simili għal 
dik li seħħet fi t-tletinijiet u li l-prat-
tika tal-awsterità se twassalna biss 
għar-riċessjoni, art għammiela għall-
populiżmu u l-partiti radikali. Carmelo 
Cedrone u Gerard Dantin, relaturi ta’ 
żewġ opinjonijiet tal-KESE dwar il-
Eurobonds u strumenti simili għal dejn 
kondiviż, u Pedro Augusto Almeida 
Freire, President tal-grupp ta’ studju 
permanenti tal-KESE dwar il-koordi-
nazzjoni tal-politika ekonomika, saħqu 
li l-integrazzjoni hi l-unika soluzzjoni 
possibbli għas-sitwazzjoni attwali. Il-
proposta konkreta fl -Opinjoni tas-Sur 
Cedrone – li diġà ġiet adottata – hija 
li tiġi appoġġjata l-introduzzjoni ta’ 
żewġ tipi ta’ bonds: bonds ta’ stab-
biltà għall-mutwalizzazzjoni tad-
dejn b’responsabbiltajiet kondiviżi, u 
bonds ta’ investiment sabiex jiġi attirat 
kapital mis-superpotenzi ekonomiċi 
emerġenti bħall-Brażil, ir-Russja, 
l-Indja u ċ-Ċina. Is-Sur Dantin qed 
iħejji Opinjoni li  tiddiskuti l-mutwa-
lizzazzjoni tad-dejn fost l-Istati 
Membri. Din ser titressaq għall-vot 
fi s-sessjoni plenarja ta’ Lulju. 

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni 
enfasizza l-importanza tal-ħolqien 
ta’ mekkaniżmu ta’ salvagwardja 
għas-settur finanzjarju fil-livell tal-
UE u li nimxu lejn integrazzjoni fi s-
kali aħjar. Min-naħa tagħha, Sylvie 
Goulard, Membru tal-Parlament 
Ewropew, indikat li l-Kunsill Ewropew 
m’għandux ikun il-qasam politiku 
ewlieni li jindirizza l-kriżi attwali u 
ssuġġeriet li huwa meħtieġ approċċ 
usa’. Jean-Claude Juncker ikkonkluda 
l-konferenza fuq nota ottimista meta 
stieden lill-parteċipanti jimmaġinaw 
kemm kien ikun diffiċli għall-parti 

Li jonqos hija r-rieda politika biex noħorġu mill-kriżi

Sur Cedrone, fl -Opinjoni reċenti tiegħek 
għidt li l-kriżi Ewropea attwali hija aktar 
politika milli ekonomika...

M’għadux possibbli li l-Ewropa jkollha politika mone-
tarja unika u 17-il politika ekonomika u fi nanzjarja. L-UE 
għandha timxi lejn unjoni fi skali u l-ewwel pass f’din id-
direzzjoni huwa l-introduzzjoni ta’ żewġ bonds tal-UE 
komplementari iżda distinti: bonds tal-Unjoni mhux 
kummerċjabbli biex jistabbilizzaw id-dejn u Eurobonds 
għall-irkupru u t-tkabbir.

Dan huwa possibbli?

Dawn il-bonds jistgħu jiksbu mill-ġdid il-fi duċja tal-investituri u jissostitwixxu 
l-awsterità billi jerġgħu jistabbilixxu l-Istat soċjali. Barra minn hekk, il-pjan 
tagħna ma jirrekjedix riforma tat-Trattat jew il-ħolqien ta’ istituzzjonijiet ġodda. 
Jagħmel użu minn strumenti eżistenti tal-UE, bħall-Fond Ewropew tal-Investi-
ment (FEI). L-uniku element nieqes huwa r-rieda politika. (rdr) ●

Martin Siecker: iħobb il-mużika u fanatiku tar-rumanzi kriminali
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Michalis Antoniou, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem

Dimitris Kittenis, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem

Kostakis Konstantinidis, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Michalis Lytras, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Andreas Pavlikkas, 
Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema
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IS-SESSJONI PLENARJA FIL-QOSOR
Suq diġitali għat-tkabbir

Fuq parir lill-Presidenza Daniża dwar it-triq ’il quddiem fi l-qasam 
diġitali , f’Mejju l-KESE adotta Opinjoni dwar l-isfruttar tat-tkabbir 
permezz tas-suq uniku diġitali. Il-kwistjoni hija importanti ħafna 
għall-UE, peress li l-istudji juru li sal-2020 suq uniku diġitali jista’ 
jżid 4 % fi l-PDG tal-Ewropa.

L-Opinjoni talbet li titnieda malajr l-infrastruttura madwar it-
territorju Ewropew kollu, inkluż f’żoni remoti, biex jiġi garantit 
aċċess universali għall-internet. 

Fid-dawl tal-fatt li sal-2015, 
95  % tal-impjiegi ser jirrikjedu 
ħiliet  relatati  mal-internet, 
“it-taħriġ huwa assolutament 
kruċjali”, kitbet Laure Batut 
(Grupp tal-Ħaddiema, Franza), 
ir-relatur tal-opinjoni. Żiedet tgħid 

li l-aċċessibbiltà għal kulħadd, inkluż għaċ-ċittadini anzjani, tal-
hardware u soft ware, u tat-taħriġ dwar kif jintużaw, hija prerekwiżit 
biex tintrebaħ din l-isfi da. 

Bil-għan li jissaħħaħ il-kummerċ elettroniku, il-KESE talab 
l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni kummerċjali u l-leġislazzjoni dwar 
it-tassazzjoni indiretta. Madankollu, wissa kontra l-użu ta’ din l-armo-
nizzazzjoni bħala skuża biex jiżdiedu r-rati tat-taxxa. (mb) ●

L-Ewropa għadha lura milli tilħaq il-miri tal-
enerġija

Fl-opinjoni tiegħu dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, 
adottata fi s-sessjoni plenarja ta’ Mejju, il-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew (KESE) 
wissa li l-progress lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju 
fl -UE u f’xi wħud mill-Istati 
Membri tagħha qiegħed 
jaqa’ verament lura mill-
miri attwali.

Fil-fehma tal-Kumitat, l-UE mhux qed tinduna kemm hi gravi 
s-sitwazzjoni hekk kif qed tonqos milli tilħaq il-miri tagħha stess. 
“It-tnaqqis tal-proċessi tal-produzzjoni li jniġġsu ħafna fl -UE, 
l-espansjoni tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja u l-importazzjoni 
sussegwenti fl -UE jaħbu d-dimensjoni tal-problema”, jgħid is-Sur 
Pierre Jean Coulon (Grupp tal-Ħaddiema, Franza), ir-relatur tal-
opinjoni.

L-Opinjoni tikkritika l-progress fi l-qasam tal-effi  ċjenza fl -użu 
tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli. Tkompli targumenta li 
l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli qiegħed jixxekkel minħabba 
appoġġ nazzjonali inkonsistenti u f’xi każijiet minħabba 
r-reżistenza lokali.

Il-Kumitat itenni l-appell tiegħu li jinħoloq forum Ewropew tas-
soċjetà ċivili sabiex jgħin isaħħaħ il-fl uss tal-informazzjoni fl -UE 
billi jlaqqa’ fl imkien b’mod regolari il-partijiet interessati kollha 
sabiex jiddiskutu t-tranżizzjoni tal-enerġija sal-2050.

“Li l-pubbliku jaċċetta l-għażliet tal-enerġija hija sfi da għad-
demokraziji attwali tal-Ewropa,” jgħid is-Sur Richard Adams 
(Grupp tal-Interessi Varji, ir-Renju Unit), korelatur tal-Opinjoni 
u jżid jgħid li “l-Pjan Direzzjonali 2050 għandu jintuża mhux biss 
sabiex jitnieda l-usa’ dibattitu possibbli fost l-Ewropej, iżda għandu 

jippromovi wkoll l-impenn f’kull livell – personali, reġjonali, 
nazzjonali u fi l-livell tal-UE”. (mb) ●

In-Negozju Soċjali Ewropew u l-Fondi 
tal-Intraprenditorija Soċjali

F’żewġ opinjonijiet – waħda dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija 
Soċjali Ewropej (relatur: Ariane Rodert, Grupp ta’ Interessi Varji) u 
l-oħra dwar l-Inizjattiva ta’ Negozju Soċjali (relatur: Giuseppe Gue-
rini, Grupp ta’ Interessi Varji) – il-KESE ħeġġeġ lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jagħmlu l-akkwist pubbliku u l-fi nanzjament 
aktar aċċessibbli għall-intrapriżi soċjali, biex jiżviluppaw oqfsa 
nazzjonali għat-tkabbir tal-intrapiżi soċjali u biex jimplimentaw 
il-Fond tal-Intraprenditorija Soċjali Ewropew kif xieraq. 

Is-settur tal-ekonomija soċjali 
diġà jħaddem iktar minn 11-il 
miljun persuna fl -UE, li huma 6 % 
tal-forza tax-xogħol. Madwar wieħed 
minn kull erba’ negozji stabbiliti fl -
Ewropa huwa intrapriża soċjali. Fil-
qagħda tal-kriżi attwali, fejn l-għadd 
ta’ persuni mingħajr impjieg jew 
aċċess għal riżorsi ekonomiċi qed 
jiżdied b’mod kostanti, il-KESE jix-

tieq isaħħaħ it-tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività fi lwaqt li joħloq 
soċjetà aktar inklużiva b’konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020.

Skont il-KESE, il-Fond ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropew 
futur għandu jiġi akkumpanjat ukoll minn strumenti fi nanzjarji 
oħra dedikati għall-iżvilupp tal-intrapriżi soċjali. Il-Fond ta’ Intra-
prenditorija Soċjali Ewropew waħdu mhux ser ikun biżżejjed biex 
jittejjeb l-aċċess għall-kapital adegwat. (ail) ●

Ħames snin ilu l-Kunsill Ewropew 
inkariga lil tnax-il personalità Ewro-
pea prominenti biex iħejju rapport 
dwar l-isfi di tal-UE fl -20 sena li ġejjin. 
F’Mejju 2010, il-grupp ta’ esperti, li 
kien ippresedut mis-Sur Felipe Gon-
zalez u kien jinkludi lis-Sur Mario 
Monti u lis-Sur Lech Wałęsa, ikkon-
kluda li l-Ewropa kellha bżonn titwa-
qqaf mill-ġdid. Fost il-prijoritajiet 
imsemmija fir-rapport kien hemm 
it-tkabbir ekonomiku, il-kompetit-
tività, il-leġittimità demokratika u 
t-tmexxija fil-ġlieda kontra t-tibdil 
fi l-klima. Dawn huma eżatt it-temi 
li jinsabu fil-qalba tal-ħidma ta’ 
kuljum tas-soċjetà ċivili organizzata 
Ewropea fi  ħdan il-KESE u fi s-seduti 
pubbliċi, konferenzi, gruppi ta’ studju 
u opinjonijiet tiegħu. Mhux b’kum-
binazzjoni li t-tweġibiet li ta l-grupp 
ta’ esperti huma msejsa fuq l-istess 
prinċipju ta’ ħafna mill-pożizzjonijiet 
politiċi adottati mill-KESE, jiġifi eri li 
“neħtieġu Ewropa aktar preżenti u 
mhux inqas”.

Għalina fil-KESE, il-kunċett ta’ 
“Ewropa aktar preżenti” għandu 
jkun ukoll il-prinċipju li jiggwida 
l-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) 2014-2020, li ser jiddetermina 
l-baġit tal-UE għas-sitt snin li ġejjin. 
Meta ġie approvat il-QFM preċedenti, 
ħafna mill-ekonomiji Ewropej kienu 
qed jikbru u l-istabbiltà fi nanzjarja 
kienet ħaġa normali. Minħabba 
l-instabbiltà attwali u l-mewġa ta’ 
awsterità li ħakmet lill-Ewropa, 
hemm ir-riskju li jiġi adottat baġit 
minimalista. Għalhekk, il-Kummiss-
joni Ewropea (KE) qed tipproponi li 
l-baġit totali tal-UE jinżamm kif inhu 
bħalissa, jiġifi eri 1 % tal-PDG tal-UE, 
fi lwaqt li xi Stati Membri qed jitolbu 
li dan jonqos.  Min-naħa tiegħu, fi s-
sessjoni plenarja ta’ Mejju, il-KESE 
adotta opinjoni li titlob li l-baġit 
jiżdied għal 1.11 %. Ejjew niftakru 
ftit x’inhi d-definizzjoni ta’ baġit: 

baġit hu “stima tal-ispejjeż, id-dħul 
u r-riżorsi matul perjodu speċifi ku, 
li tirrifletti l-prospetti tal-għanijiet 
u l-kundizzjonijiet finanzjarji tal-
ġejjieni”. Jekk din napplikawha għas-
sitwazzjoni attwali li qed tiffaċċja 
l-UE, ikun ifi sser li billi l-għanijiet 
huma akbar, kemm l-ispejjeż kif ukoll 
id-dħul iridu jerġgħu jiġu kkunsidrati. 
Jekk l-UE verament tixtieq tagħmel 
pass sinifikanti lejn l-integrazzjoni 
u tieħu aktar responsabbiltà, hi trid 
tieħu r-riedni f’idejha wkoll f’dak li hu 
tkabbir sabiex tiżgura l-mudell soċjali 
tal-Ewropa. Dan huwa possibbli biss 
jekk il-baġit – l-istrument li l-UE tuża 
biex tikseb l-objettivi tagħha – ikun 
ambizzjuż biżżejjed.

Biex inkunu għedna kollox, il-
proposta tal-KE għall-QFM ittejjeb 
u tissemplifi ka l-istruttura tal-baġit. 
Pass pożittiv ieħor huwa l-kritika 
tal-KE rigward l-approċċ ta’ ċerti 
Stati Membri matul in-negozjati, 
abbażi tal-prinċipji tar-rendiment 
ġust u l-ugwaljanza orizzontali. 
Rigward id-dħul, il-KESE jappoġġja 
l-introduzzjoni ta’ sistema ġdida ta’ 
riżorsi proprji, li tinkludi riżorsa 
modifikata tal-VAT u taxxa fuq 
i t- tranżazzjoni j iet  f inanzjarj i . 
Rigward l-infiq, l-istituzzjonijiet u 
l-Istati Membri għandhom iżommu 
f’moħħhom il-prinċipju tal-valur 
miżjud Ewropew – l-idea li euro min-
fuq fi l-livell tal-UE huwa aktar eff ettiv 
minn euro minfuq fi l-livell nazzjo-
nali. Il-proposta tal-KE ttejjeb ukoll 
l-istruttura tal-akbar żewġ nefqiet 
fi l-baġit, jiġifi eri l-PAK u l-politika 
ta’ koeżjoni, b’tali mod li tippro-
movi l-effi  ċjenza u l-biedja eff ettiva 
u tipprova tnaqqas l-effett ta’ dis-
persjoni tal-fondi billi tinkoraġġixxi 
l-makroproġetti. Madankollu, il-
KESE jwissi li hemm ir-riskju li l-poli-
tika ta’ koeżjoni attwali tippenalizza 
lill-inqas reġjuni żviluppati tal-UE 
jekk il-kundizzjonalità makroeko-

nomika tiġi applikata għall-iżborż 
tal-fondi.

Flimkien mal-kunċett “neħtieġu 
Ewropa aktar preżenti u mhux inqas”, 
fi l-KESE jissemma wkoll b’mod kos-
tanti l-kunċett “il-prezz tan-nuqqas 
ta’ Ewropa”, dan qiegħed dejjem 
jikseb aktar saħħa. Jekk id-daqs, 
l-effi  ċjenza u t-trasparenza tal-baġit 
tal-UE ma jkunux proporzjonati mal-
importanza tal-kwistjonijiet involuti, 
jaf nispiċċaw niff aċċjaw l-isfi di tas-
seklu 21 b’UE aktar dgħajfa, u dan 
ikun il-kuntrarju ta’ dak li ssuġġerixxa 
l-grupp ta’ esperti. (asp) ●

Il-Jum Dinji tal-Popolazzjoni ġie 
stabbilit fl-1989 mill-Kunsill Gover-
nattiv tal-Programm ta’ Żvilupp tan-
Nazzjonijiet Uniti, u jiġi ċċelebrat fi l-11 
ta’ Lulju ta’ kull sena sabiex jagħmel 
lin-nies konxji mill-kwistjonijiet tas-
sostenibbiltà u l-popolazzjoni globali. 
Peress li l-kwistjonijiet tal-popolazzjoni 
u s-sostenibbiltà huma marbutin fl i-
mkien b’mod li ma tistax tifridhom, 
il-KESE Info ltaqa’ mas-Sur Hans-Joa-

11 ta’ Lulju: Jum Dinji tal-Popolazzjoni

chim Wilms, President tal-Osservatorju 
tal-Iżvilupp Sostenibbli fi  ħdan il-KESE, 
biex jitkellem ft it miegħu dwar il-Jum 
tal-Popolazzjoni.

KESE Info: Illum il-ġurnata 
għadu rilevanti li niċċelebraw 
il-Jum Dinji tal-Popolazzjoni?

Hans-Joachim Wilms: Huwa impor-
tanti għaliex irridu nikkunsidraw kif 

nixtiequ nindirizzaw il-kwistjonijiet 
tal-popolazzjoni, speċjalment is-
sigurtà tal-provvista tal-ikel. Anke fi  
ħdan il-KESE, huwa ċar li hemm żewġ 
kampijiet fost il-bdiewa, hekk kif inhu 
l-każ ukoll fi l-KESE. Il-bdiewa konven-
zjonali jgħidu li nistgħu nipproduċu 
aktar billi nestendu l-art agrikola. Jien 
nagħmel parti mit-tieni grupp, li jem-
men li l-pjaneta tista’ titma’ lil kulħadd 
permezz tal-ġustizzja distributtiva.

KESE Info: Xi jfi sser dan?

HJW: L-istatistika maħruġa mill-
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikol-
tura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) turi 
li d-dinja tista’ tipproduċi biżżejjed 
ikel għal kulħadd, iżda dan l-ikel 
mhux qed jiġi prodott fejn hemm 
bżonnu u lanqas mhu qed jiġi prodott 
bil-kwalità u fi l-kwantitajiet meħtieġa. 
Il-mistoqsija hi: kif tista’ tinbidel is-
sitwazzjoni? Il-konsegwenzi huma 
diżastrużi – pereżempju qed twas-
sal għad-deforestazzjoni fil-Brażil 
u l-Arġentina. Il-fatt li l-Ewropej 
ma jipproduċux ikel biżżejjed juri 
li hemm bżonn ta’ bidla fl-imġiba, 
kemm min-naħa tagħna kif ukoll 

min-naħa tal-produtturi fi l-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. Punt ieħor li għandu 
jiġi enfasizzat hu kemm inbidlu 
t-tendenzi tal-ikel matul is-seklu li 
għadda, pereżempju żdied il-konsum 
tal-laħam.

KESE Info: X’għandu 
jinbidel?

HJW: Għandhom isiru bosta affa-
rijiet biex tinħoloq stampa sħiħa. 
Li nippromovu l-estensjoni tal-art 
agrikola huwa sempliċi wisq. Irridu 
niżguraw li l-pajjiżi jkunu kemm jista’ 
jkun indipendenti. Pereżempju, ma 
jagħmilx sens li nittrasportaw l-għalf 
tal-annimali madwar id-dinja. Huwa 
ħażin ukoll li nikkonvertu r-riżervi 
naturali fi l-Ġermanja biex inkabbru 
l-materjali tal-bijomassa. U dawn 
huma biss żewġ eżempji.

KESE Info: Il-KESE kemm-il 
darba għamilha ċara li 
t-tendenzi tal-produzzjoni u 
l-konsum tagħna għandhom 
jerġgħu jiġu kkunsidrati. 
Taħseb li waħdu dan jista’ 
joħloq futur sostenibbli?

Nibnu l-pontijiet fuq l-ilmijiet imqallbin
Intervista ma’ Nicolai Wammen, Ministru Daniż għall-Aff arijiet Ewropej

KESE Info: X’kienu 
l-ambizzjonijiet tal-
presidenza Daniża?

Nicolai Wammen: Kien jidher ċar 
mill-bidu nett li d-Danimarka kie-
net ser tieħu l-presidenza tal-Kunsill 
fi  żmien ta’ kriżi ekonomika serja. 
L-ambizzjoni ċara tal-presidenza 

Daniża kienet li tgħin lill-Ewropa ssib 
triqitha u toħroġ mill-kriżi – mhux 
billi toħloq sensazzjoni fil-gazzetti 
madwar l-Ewropa iżda billi taħdem 
iebes u tikseb ir-riżultati li l-Ewropa 
teħtieġ. Matul dawn l-aħħar sitt 
xhur ħdimna ħafna biex dan iseħħ 
billi “bnejna l-pontijiet fuq l-ilmijiet 
imqallbin” u mexxejna n-negozjati ’l 
quddiem.

Il-presidenza Daniża kkontribwiet 
biex tiff orma politika ekonomika li 
tindirizza l-kriżi minn żewġ angoli: 
biex jiġi assigurat l-irkupru, kien 
meħtieġ li tingħata kunfi denza ġdida 
billi l-finanzi pubbliċi jiġu konso-
lidati, filwaqt li kellna bżonn nip-
promovu wkoll it-tkabbir u impjiegi 
ġodda permezz ta’ riformi u inizjattivi 
ġodda.

Meta nħares lura lejn il-presi-
denza, naħseb li jkun ġust li ngħid li 
żgur irnexxielna ngħinu lill-Ewropa 
tagħmel pass importanti f’din it-triq.

KESE Info: Xi tqis li kienu 
l-akbar suċċessi tagħkom?

NW: Mill-bidu nett, il-presidenza 
Daniża kienet iffukata li taħdem 
iebes biex l-Ewropa tkompli miexja 
’l quddiem. Matul dawn l-aħħar sitt 
xhur, sfurzajna biex niksbu riżultati 
ġenwini f’kull qasam. L-akbar suċċess 
tagħna ma kienx f’qasam wieħed, iżda 
l-fatt li wrejna li l-UE taħdem u tikseb 
riżultati minkejja l-kriżi. Jien kburi 
li l-presidenza Daniża, bil-koope-
razzjoni tal-istituzzjonijiet l-oħra 
tal-UE, tat kontribut importanti biex 
l-Ewropa toħroġ mill-kriżi.

Iżda, jekk nista’ niġbed l-attenzjoni 
għal tliet kisbiet barra mill-aġenda 
ekonomika, irrid insemmi l-fte-
him dwar id-direttiva tal-Effi  ċjenza 
Enerġetika. Dan mhuwiex biss ta’ 
ġid għall-klima u d-dipendenza 
tagħna fuq l-enerġija, iżda jikkontri-
bwixxi wkoll biex jinħolqu 400 000 
impjieg fl-Ewropa. Ir-regolament 

dwar ir-roaming ukoll jispikka. Dan 
ser jiżgura tariffi   aktar baxxi għaċ-
ċellulari intelliġenti (smart phones) 
meta nużawhom barra mill-pajjiż. 
Fl-aħħar, bl-għoti lis-Serbja tal-
istatus ta’ pajjiż kandidat għamilna 
pass importanti biex niggarantixxu 
d-demokrazija fl -Ewropa.

KESE Info: Il-kosteffi  ċjenza 
kienet karatteristika tal-
presidenza Daniża. Il-fatt 
li off rejtu biss ilma tal-vit 
matul il-laqgħat kisbilkom 
il-laqam “il-presidenza tal-
ilma tal-vit”...

NW: Biex inkun onest miegħek, 
inħossni kburi ħafna b’dak il-
laqam. Għaliex? Għax juri dak li hu 
veru: mhux biss li fid-Danimarka 
għandna ilma fantastiku fil-vitien, 
iżda wkoll li nagħtu valur enormi 
lill-kosteffiċjenza ekoloġika. Aħna 
jimpurtana mir-riżorsi tagħna u 
mill-emissjonijiet tas-CO

2 
tagħna. 

U kien preċiżament dan il-prinċipju 
fundamentali li ggwidana fl -ippjanar 
tal-presidenza tagħna b’mod globali.

B’hekk il-postijiet kollha fejn saru 
l-laqgħat u l-kmamar kollha tal-
lukandi kellhom it-tabella ekoloġika. 
Il-menujiet kienu bbażati fuq ingre-
djenti tal-istaġun, li minnhom 50 % 
ġew minn provvista lokali. Barra 
minn hekk implimentajna pro-
grammi biex tonqos il-ħela tal-ikel 
u l-ikel kollu li spiċċa skart ittieħed 
direttament fl -impjanti lokali tal-gass 
bijo biex jinbidel f’enerġija għad-djar 
Daniżi.

Naf li ħafna mill-kollegi tiegħi ġew 
ispirati mill-approċċ rispettuż għall-
ambjent tad-Danimarka u għalhekk 
nittama li presidenzi oħra jsegwu 
l-eżempju. (pln/mb)  ●

Nicolai Wammen, Ministru Daniż 
għall-Aff arijiet Ewropej

Benedicte Federspiel, Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Marie-Louise Knuppert, Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema

Nils Juhl Andreasen, Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem
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Il-Presidenza Daniża mill-perspettiva 
tal-Membri Daniżi tal-KESE
M’għandna l-ebda għażla ħlief li nibdlu d-drawwiet tagħna tal-konsum
Intervista ma’ Benedicte Federspiel, membru tal-KESE, 

Konsulent Ewlieni tal-Kunsill Daniż tal-Konsumaturi

Presidenza li qed tindirizza l-iżjed 
kwistjonijiet urġenti
Intervista ma’ Nils Juhl Andreasen, membru tal-Grupp 

ta’ Min Iħaddem tal-KESE u Direttur tal-Kunsill Daniż tal-

Agrikoltura u l-Ikel

KESE info: Biex ifakkar 
il-Jum Ewropew tal-
Konsumaturi fi l-15 ta’ Marzu 
2012, il-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew organizza 
konferenza dwar il-konsum 
sostenibbli fl imkien 
mal-Kunsill Daniż tal-
Konsumaturi dwar il-konsum 

KESE Info: Lejlet 
il-Presidenza Daniża, inti 
sħaqt li għandha tiff oka 
l-iżjed fuq li ssaħħaħ 
il-kompetittività tan-
negozji Ewropej, b’mod 
partikolari fi s-settur tal-
ikel. Kif tivvaluta l-kisbiet 
tal-presidenza f’dan 
il-qasam?

Nils Juhl Andreasen: Diffiċli niv-
valutawhom, għax il-presidenza 
tħabtet ħafna fuq il-kriżi fi nanzjarja 
fl-UE u, fl-aħħar mill-aħħar, biex 
tħares l-euro. Kellha taħdem iktar 
fuq li tiġi kkontrollata l-ħsara milli 
li jkun hemm azzjoni pożittiva għat-
tisħiħ tal-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Minkejja dan kollu, nem-
men li, fuq medda twila ta’ żmien, 
dan ser ikun ta’ vantaġġ kompetittiv 
għas-settur Ewropew tan-negozji, 
inkluż is-settur agroalimentari. 

KESE Info: Il-Presidenza 
Daniża mexxiet it-taħditiet 
ta’ riforma tal-Politika 
Agrikola Komuni, li issa ser 
tieħu f’idejha l-Presidenza 
Ċiprijotta. Taħseb li 

sostenibbli fi  żmien ta’ kriżi. 
Taħseb li l-Presidenza Daniża 
tal-UE semgħet l-appell 
tagħna għal rifl essjoni ġdida 
dwar il-prattiki tal-konsum?

Benedicte Federspiel: Il-bieb kien diġà 
mift uħ peress li “aħdar” u “sostenibbli” 
kienu fuq fomm il-Gvern Daniż li adot-
tahom bħala mira kemm b’mod ġenerali 
kif ukoll għall-presidenza. Il-ministri u 
kelliema oħra prominenti fi l-konferenza 
kienu ċari li kien impossibbli li ma 
nbiddlux ix-xejriet ta’ konsum attwali 
tagħna.

KESE Info: Il-kriżi ma 
ddgħajjifx il-kawża tal-
konsum sostenibbli?

BF: Ma nistgħux nippermettu li s-sos-
tenibbiltà ma tiddaħħalx fi l-politiki kol-
lha tagħna. Is-soluzzjoni għall-kriżi hija 
wkoll opportunità biex insibu soluzzjo-
nijiet li nifilħu għalihom u li huma 

n-negozjati qabdu t-triq 
it-tajba?

NJA: Safejn qed nara jien, in-nego-
zjati għadhom ’qas biss sabu t-triq, 
għalhekk impossibbli tgħid jekk 
hux qegħdin fi t-triq it-tajba. Tqatta’ 
ħafna żmien biex tiġi ċċarata l-pro-
posta mressqa mill-Kummissjoni 
Ewropea u l-konsegwenzi tagħha. 
Kien biss dan l-aħħar li l-Istati 
Membri u l-NGOs ressqu l-fehmiet u 
l-pożizzjonijiet tagħhom b’mod ċar.

Sadanittant, il-kuntest qed jin-
bidel b’pass mgħaġġel minħabba li 
l-kriżi fi nanzjarja fl -Unjoni Ewroea 
qed taggrava, u minħabba li qed jin-
bidlu t-tendenzi fi s-suq dinji marbuta 
mal-provvista u d-domanda tal-ikel 
u hemm żieda fl-enfasi li tingħata 
lill-produzzjoni u l-konsum soste-
nibbli. Dawn l-aspetti lkoll fl imkien 
jistgħu jinfl uwenzaw ferm l-attitud-
nijiet politiċi rigward l-importanza 
tas-settur agroalimentari fl -Unjoni 
Ewropea u l-mudell Ewropew tal-
produzzjoni agrikola.

KESE Info: Il-Presidenza 
Daniża kienet fuq fomm 
kulħadd fi d-Danimarka, 
jew pjuttost ftit li xejn taw 
kasha?

NJA: Ġew organizzati bosta avveni-
menti ta’ kull xorta fi d-Danimarka u 
fi  Brussell u l-Gvern Daniż għamel 
biċċa xogħol tajba f’dan ir-rigward. 
Sfortunatament, għadd ta’ kwistjo-
nijiet lokali u l-kriżi fi nanzjarja fl -UE 
ddominaw l-aħbarijiet, u b’hekk 
l-attenzjoni ma kenitx iff ukata fuq 
il-kwistjonijiet tal-UE u l-isforzi tal-
Presidenza Daniża. (pln/mb)  ●

sostenibbli. Eżempju minnhom hija 
d-direttiva dwar l-effi  ċjenza enerġetika 
li kien hemm qbil dwarha. L-industrija 
Daniża reċentement ikkonfermat li 
għandu jkun possibbli li nilħqu l-miri 
kemm ekonomiċi kif ukoll ambjentali 
lejn l-2020.

KESE Info: X’għandna 
nagħmlu biex il-konsum 
sostenibbli jkun għażla faċli 
għall-konsumaturi?

BF: Kollha kemm aħna għandna bżonn 
inkunu responsabbli u nappoġġjaw il-
konsum sostenibbli biex isir l-idea tal-
mument. F’dan il-kuntest, il-presidenza 
talbet lill-KESE jħejji opinjoni dwar kif 
għandhom jiġu promossi l-produzzjoni 
u l-konsum sostenibbli. Madankollu, 
m’hemmx soluzzjonijiet faċli, u l-ħidma 
biex jiġu off ruti prodotti u servizzi sos-
tenibbli bi prezz li jintlaħaq ser tibqa’ 
għaddejja fi s-snin li ġejjin. (pln/mb) ●

L-effi  ċjenza enerġetika: Made in Denmark
Intervista ma’ Marie-Louise Knuppert, membru tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE u 

Segretarju Konfederali tal-Konfederazzjoni Daniża tat-Trade Unions

KESE Info: F’Diċembru tas-sena 
l-oħra inti għidt li l-Presidenza 
għandha tagħmel enfasi 
fuq il-ħolqien ta’ impjiegi 
ekoloġiċi u li jkun hemm iktar 
żgħażagħ fi s-suq tax-xogħol. 
Il-Presidenza ħadmet biżżejjed 
f’dan ir-rigward?

Marie-Louise Knuppert: Il-Presidenza 
għamlet dak kollu fis-setgħa tagħha 
sabiex tagħti prijorità għolja lit-tkabbir 
u lill-impjiegi fl -aġenda tagħha – mhux 

kompitu ħafi f fi l-kuntest tal-kriżi eko-
nomika. Ninsab kuntenta li l-Presidenza 
rnexxielha tiżgura ft ehim dwar id-diret-
tiva tal-effi  ċjenza enerġetika.

Li ma rnexxilniex konna nitilfu 
opportunità tad-deheb sabiex ngħinu 
lill-pajjiżi tal-UE jaġixxu b’mod effi  kaċi 
dwar il-konsum tal-enerġija u nħeġġu 
l-ħolqien ta’ impjiegi fi  żmien meta huma 
tant neċessarji.

Il-Presidenza Daniża ffokat fuq 
il-qgħad fost iż-żgħażagħ. Issa wasal 
iż-żmien għall-azzjoni. Dan ifisser li 
l-UE għandha timmira l-politika tagħha 
fuq l-appoġġ sabiex jinħoloq iktar spazju 
għaż-żgħażagħ. Dan jista’ jsir permezz 
ta’ użu iktar proattiv tal-Fond Soċjali 
Ewropew. F’dan ir-rigward, il-Konfe-
derazzjoni Daniża tat-Trade Unions u 
l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 
fi d-Danimarka pproponew li r-riżorsi 
FSE jintużaw sabiex jappoġġjaw l-intro-
duzzjoni ta’ skemi għall-esperjenza tax-
xogħol fl -Istati Membri.

Din l-attenzjoni setgħet ġiet rifl essa 
wkoll fin-negozjati dwar id-direttivi 
tal-akkwist pubbliku, li jistgħu b’mod 
leġittimu jinkludu r-rekwiżit li dawk li 
qed ifi ttxu kuntratti pubbliċi għandhom 
jipprovdu wkoll numru ta’ apprentis-
tati. Dawn huma biss żewġ eżempji 
prattiċi.

KESE Info: Reċentement ħadt 
sehem f’laqgħa f’Kopenħagen 
dwar kif iċ-ċittadini jistgħu 
jiġu involuti fi l-proġett 
Ewropew. Hija ħaġa diffi  ċli 
li d-Daniżi jiġu involuti fi d-
dibattitu Ewropew?

MLK: L-appoġġ pubbliku u l-fi duċja fi s-
sħubija tal-UE jistgħu jinkisbu biss jekk 
il-politiċi tal-UE jitqiesu li qed isolvu 
l-problemi taċ-ċittadini. In-nies iridu 
jkunu kapaċi jirrikonoxxu l-kontribut 
li qed isir mill-UE fi l-ħajja ta’ kuljum. 
Hemm proposti konkreti dwar kif dan 
jista’ jseħħ, mhux l-inqas l-eżempji 
msemmija hawn fuq.

KESE Info: Taf b’xi attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni li saru fi d-
Danimarka li l-UE tista’ tieħu 
eżempju minnhom?

MLK: L-UE għandha tkun speċifika 
kemm jista’ jkun fi l-komunikazzjoni 
tagħha, għalkemm fl -aħħar mill-aħħar 
dan huwa l-kompitu ta’ dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet fl-Istati Membri. Il-
“pjattaforma taċ-ċittadini” (Folkemø-
det), stabbilita fi l-gżira ta’ Bornholm 
abbażi ta’ idea Svediża, hija eżempju 
wieħed ta’ djalogu dirett bejn il-politiċi 
u l-pubbliku. Il-politika ta’ komuni-
kazzjoni tal-UE għandha tkun ibbażata 
fuq mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni 
mift uħa u skambji ta’ esperjenza li llum 
il-ġurnata qed jintużaw f’bosta oqsma 
oħra. (pln/mb) ●

Globalizzazzjoni u rilokazzjoni: 
hemm futur għall-industrija tal-UE?
Pepe ħadem għal snin twal f’fab-
brika li tippoduċi l-pannelli solari 
fi Stat Membru tal-UE. Kellu 
impjieg tajjeb b’kuntratt perma-
nenti u kundizzjonijiet tax-xogħol 
tajbin . Il-kumpanija għamlet pro-
fitti tajbin u kienet qed tespandi 
kontinwament. Fil-fatt ibbenefi kat 
minn kundizzjonijiet speċjali mill-
awtoritajiet lokali u minn sussidji 
nazzjonali għas-settur tal-enerġija 
rinnovabbli. Kollox kien jidher 
perfett ... sa ma waslet il-kriżi. U 
l-festa spiċċat. 

Minħabba l-qtugħ baġitarju, 
il-gvern nazzjonali kien obbli-
gat inaqqas is-sussidji, li b’mod 
drammatiku naqqsu d-domanda 
għall-pannelli solari. B’riżultat, il-
kumpanija ddeċidiet li tagħlaq il-
fabbrika u tieħu l-produzzjoni lejn 
il-Messiku. Eventwalment, l-impje-
gati kollha tilfu l-impjieg tagħhom 
u ngħaqdu man-nies qiegħda, li 
diġà kienu jirrappreżentaw 40 % 
tal-forza tax-xogħol nazzjonali. 

Ħajjet Pepe f’daqqa waħda 
laħqet sitwazzjoni kritika. Fl-aħħar 
aċċetta kuntratt qasir sabiex iħarreġ 
lill-ħaddiema lokali fl-impjant 
il-ġdid tal-pannelli solari fi l-Mes-
siku, ħaddiema li kellhom jiħdulu 
postu. Wara wegħdiet fiergħa, 
eventwalment sab ruħu bla xogħol. 

Bħal Pepe, eluf ta’ ħaddiema fl -
Ewropa huma milqutin mill-bidliet 
industrijali u l-globalizzazzjoni, li 
huma ta’ theddida għal suq intern 
li qiegħed ikun dejjem iktar inte-
grat. Biex tiġi indirizzata din is-
sitwazzjoni, l-UE u l-KESE ħolqu 
l-Kummissjoni Konsultattiva 
dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) 
fl -2002. Il-mandat tas-CCMI jin-
volvi li jiġu antiċipati, ippreparati 

u analizzati l-iżviluppi sabiex jiġu 
assigurati approċċi pożittivi u komuni 
għall-ġestjoni tal-bidliet industrijali 
mil-lat ekonomiku, soċjali, territor-
jali u ambjentali. Il-membri tagħha, 
li ġejjin minn diversi setturi milqutin 
mill-immodernizzar tal-ekonomija, 
jagħtu lis-CCMI l-awtorità morali li 
titkellem direttament ma’ leġislaturi 

oħra tal-UE. L-għan tagħhom huwa 
ċar: li jżommu l-industriji tal-UE 
kompetittivi filwaqt li fl-istess ħin 
jassiguraw li l-iżviluppi jkunu ta’ 
benefi ċċju soċjali. Is-Sur Jorge Pegado 
Liz, il-President tas-CCMI, jiddefi-
nixxi t-tliet funzjonijiet prinċipali 
tagħha bħala li tippromovi l-prinċipji 
tal-fundaturi tal-UE permezz tal-
opinjonijiet tagħha; tilqa’ l-isfida 
tal-iżviluppi bħall-globalizzazzjoni, in-
netwerking soċjali u l-metodi l-ġodda 
ta’ ħidma; u tantiċipa u tipprepara 
għall-bidliet industrijali u r-ristruttu-
rar. Nitgħallmu mill-passat, nosservaw 
b’mod proattiv il-preżent u nantiċipaw 
il-futur.

Sa mill-bidu tal-kriżi ekonomika, 
finanzjarja u min jaf x’iktar, is-
CCMI tat vuċi lill-partijiet interessati 
industrijali rilevanti kollha, kemm 
ħaddiema kif ukoll dawk li jimpje-
gaw. F’Mejju 2011, is-CCMI adottat 
tliet opinjonijiet li ħarsu lejn il-mod 

li bih il-politika industrijali tal-UE 
attwalment qed tintlaqat mill-globa-
lizzazzjoni. Il-pożizzjoni tas-CCMI 
hija ċara u assoluta. Il-globalizzazzjoni 
ħolqot id-dinamika għall-kumpaniji 
sabiex jiċċaqalqu barra l-pajjiż u/jew 
jirristrutturaw. Madankollu, qud-
diem it-theddida li l-impjieg irħis u 
l-kundizzjonijiet fqar ta’ xogħol barra 
l-Ewropa jistgħu idgħajfu u jeqirdu 
x-xogħol tal-manifattura lokali, 
l-amministraturi u l-ħaddiema jridu 
jibdew jifh mu l-bżonn li jikkooperaw 
sabiex jikkumbattu t-theddida tar-
rilokazzjoni. Hemm biss mod wieħed 
għall-progress: huwa biss permezz tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-innovazzjoni 
u l-iżvilupp sostenibbli li l-Ewropa ser 
iżżomm l-istatus tagħha ta’ poter eko-
nomiku mill-aqwa. 

Hekk kif it-teknoloġija u r-riċerka 
saru dejjem aktar importanti, is-CCMI 
bdiet tiff oka fuq l-ICT u s-servizzi, set-
turi fejn l-Ewropa baqgħet lura fi hom. 
“Dak huwa l-kamp tal-battalja l-ġdid, 
fejn għandna bżonn inkunu quddiem 
iċ-Ċina u l-Indja,” iżid is-Sur Joost P. 
Van Iersel, membru tal-KESE u rela-
tur tal-Opinjoni tiegħu dwar “Politika 
industrijali għall-era globalizzata”. 

Fit-12 ta’ Ġunju, is-CCMI ċċelebrat 
l-għaxar anniversarju tagħha billi 
organizzat konferenza bit-tema 
“Għal bidliet industrijali sostenib-
bli u kontinwi”. Laqqgħet flimkien 
rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet 
tal-industrija, trejdjunjins u leġislaturi 
Ewropej sabiex janalizzaw l-istat tal-
industrija Ewropea, l-isfi di tal-passat 
u l-orjentazzjonijiet tal-futur. 

L-istorja ta’ Pepe qed tiġi ripetuta 
fl -Ewropa kollha l-ħin kollu: is-CCMI 
hija determinata li tbiddel dan. (ail)
 ●

Għaliex l-UE teħtieġ baġit diff erenti 
u kif għandu jkun

HJW: Għaxar snin ilu, ħadd ma kien 
jieħu s-sostenibbiltà bis-serjetà. Illum, 
b’mod ġenerali n-nies huma konxji li 
ma nistgħux inkomplu nġibu ruħna 
kif qed nagħmlu bħalissa. Natural-
ment, il-kriżi issa qiegħda tberren 
f’ras kulħadd u teħtieġ soluzzjonijiet 
f’qasir żmien. Però s-sostenibbiltà ma 
tistax issir f’qasir żmien. B’xorti tajba, 
is-sostenibbiltà qed issir “ħaġa nor-
mali” u din it-tendenza ser tkompli 
tikber.

KESE Info: Xi rridu niksbu 
bl-aġenda sostenibbli 
tagħna?

HJW: Għandna bżonn stampa ċara 
tat-triq li għandna quddiemna, b’ka-
lendarju u bi qbil dwar l-oqsma ta’ 
azzjoni u l-proċeduri ta’ monitoraġġ. 
Naħseb li l-aktar punt importanti hu 
li l-mexxejja politiċi tagħna jwettqu 
r-responsabbiltajiet tagħhom, juru li 
huma lesti jimpenjaw ruħhom biex 
jibdlu l-istrateġija tagħhom, u jaq-
blu fuq pjani direzzjonali u pjani ta’ 
azzjoni konkreti. (kf) ●

l-kbira tal-Istati Membri li jegħlbu din 
ix-xorta ta’ kriżi fi nanzjarja globali li 
kieku kienu waħidhom.

Kollox ma’ kollox, l-objettiv tal-
KESE fl-organizzazzjoni ta’ din il-
konferenza, li kienet koperta tajjeb 
ħafna mill-mezzi tax-xandir, kien li 
jikkontribwixxi għad-dibattitu dwar 
kif għandha tkun il-governanza eko-
nomika fl -UE. Hemm ir-riskju li tali 
dibattitu jiff oka biss fuq il-politika fi t-
tul, iżda din id-darba l-kelliema kienu 
konxji li d-deċiżjonijiet li se jittieħdu 
fix-xhur li ġejjin huma ta’ impor-
tanza assoluta għall-futur tal-UE. Din 
id-deċiżjoni se jkollha impatt dirett 

fuq ħajjet iċ-ċittadini b’influwenza 
diretta fuq kwistjonijiet bħall-impjiegi, 
iż-żieda fl -inugwaljanzi soċjali u d-dis-
ponibbiltà ta’ kreditu għall-SMEs. 
Għaldaqstant, il-KESE se jkompli jkun 
forum uniku ta’ diskussjoni li jħaddan 
proposti konkreti permezz tal-Opin-
jonijiet tiegħu u d-djalogu ma’ atturi 
Ewropej oħra. Il-konferenza tas-7 ta’ 
Ġunju kienet parti minn dan l-approċċ, 
li jfi ttex li juri li l-UE tista’ tkun eqreb 
l-impressjoni li tagħti lil hinn mill-
konfi ni tagħha li hija magħquda milli 
tal-inerzja u l-paralisi. (asp) ●

IL-PRESIDENZA DANIŻA TAL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Ċittandinanza Attiva
Għal soċjetà Ewropea aħjar

Iċ-ċittadinanza attiva hija ċentrali għar-rwol tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. F’dan 
il-ktieb, 24 membru tal-KESE jitkellmu dwar 
il-kontribut personali tagħhom bħala negoz-
janti, trejdjunjonisti, nies li jmexxu kampanji 
u voluntiera, u jiżvelaw fi rxa kbira u aff axxinanti 
ta’ interessi u prijoritajiet. Komuni bejniethom 
hemm sens ta’ solidarjetà u interess attiv fi l-
benessri tal-oħrajn fi s-soċjetà. (cl) ●

FIL-QOSOR

Pierre Jean Coulon, Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema

I k o m p l i  m a ’  p a ġ n a  4
L-effiċjenza enerġetika: Made in Denmark

>>>  p a ġ n a  5

I k o m p l i  m a ’  p a ġ n a  1
Il-kriżi tad-dejn pubbliku u l-unjoni fi skali: 

iż-żewġ naħat tal-istess munita?

Għal aktar informazzjoni: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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IS-SESSJONI PLENARJA FIL-QOSOR
Suq diġitali għat-tkabbir

Fuq parir lill-Presidenza Daniża dwar it-triq ’il quddiem fi l-qasam 
diġitali , f’Mejju l-KESE adotta Opinjoni dwar l-isfruttar tat-tkabbir 
permezz tas-suq uniku diġitali. Il-kwistjoni hija importanti ħafna 
għall-UE, peress li l-istudji juru li sal-2020 suq uniku diġitali jista’ 
jżid 4 % fi l-PDG tal-Ewropa.

L-Opinjoni talbet li titnieda malajr l-infrastruttura madwar it-
territorju Ewropew kollu, inkluż f’żoni remoti, biex jiġi garantit 
aċċess universali għall-internet. 

Fid-dawl tal-fatt li sal-2015, 
95  % tal-impjiegi ser jirrikjedu 
ħiliet  relatati  mal-internet, 
“it-taħriġ huwa assolutament 
kruċjali”, kitbet Laure Batut 
(Grupp tal-Ħaddiema, Franza), 
ir-relatur tal-opinjoni. Żiedet tgħid 

li l-aċċessibbiltà għal kulħadd, inkluż għaċ-ċittadini anzjani, tal-
hardware u soft ware, u tat-taħriġ dwar kif jintużaw, hija prerekwiżit 
biex tintrebaħ din l-isfi da. 

Bil-għan li jissaħħaħ il-kummerċ elettroniku, il-KESE talab 
l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni kummerċjali u l-leġislazzjoni dwar 
it-tassazzjoni indiretta. Madankollu, wissa kontra l-użu ta’ din l-armo-
nizzazzjoni bħala skuża biex jiżdiedu r-rati tat-taxxa. (mb) ●

L-Ewropa għadha lura milli tilħaq il-miri tal-
enerġija

Fl-opinjoni tiegħu dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, 
adottata fi s-sessjoni plenarja ta’ Mejju, il-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew (KESE) 
wissa li l-progress lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju 
fl -UE u f’xi wħud mill-Istati 
Membri tagħha qiegħed 
jaqa’ verament lura mill-
miri attwali.

Fil-fehma tal-Kumitat, l-UE mhux qed tinduna kemm hi gravi 
s-sitwazzjoni hekk kif qed tonqos milli tilħaq il-miri tagħha stess. 
“It-tnaqqis tal-proċessi tal-produzzjoni li jniġġsu ħafna fl -UE, 
l-espansjoni tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja u l-importazzjoni 
sussegwenti fl -UE jaħbu d-dimensjoni tal-problema”, jgħid is-Sur 
Pierre Jean Coulon (Grupp tal-Ħaddiema, Franza), ir-relatur tal-
opinjoni.

L-Opinjoni tikkritika l-progress fi l-qasam tal-effi  ċjenza fl -użu 
tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli. Tkompli targumenta li 
l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli qiegħed jixxekkel minħabba 
appoġġ nazzjonali inkonsistenti u f’xi każijiet minħabba 
r-reżistenza lokali.

Il-Kumitat itenni l-appell tiegħu li jinħoloq forum Ewropew tas-
soċjetà ċivili sabiex jgħin isaħħaħ il-fl uss tal-informazzjoni fl -UE 
billi jlaqqa’ fl imkien b’mod regolari il-partijiet interessati kollha 
sabiex jiddiskutu t-tranżizzjoni tal-enerġija sal-2050.

“Li l-pubbliku jaċċetta l-għażliet tal-enerġija hija sfi da għad-
demokraziji attwali tal-Ewropa,” jgħid is-Sur Richard Adams 
(Grupp tal-Interessi Varji, ir-Renju Unit), korelatur tal-Opinjoni 
u jżid jgħid li “l-Pjan Direzzjonali 2050 għandu jintuża mhux biss 
sabiex jitnieda l-usa’ dibattitu possibbli fost l-Ewropej, iżda għandu 

jippromovi wkoll l-impenn f’kull livell – personali, reġjonali, 
nazzjonali u fi l-livell tal-UE”. (mb) ●

In-Negozju Soċjali Ewropew u l-Fondi 
tal-Intraprenditorija Soċjali

F’żewġ opinjonijiet – waħda dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija 
Soċjali Ewropej (relatur: Ariane Rodert, Grupp ta’ Interessi Varji) u 
l-oħra dwar l-Inizjattiva ta’ Negozju Soċjali (relatur: Giuseppe Gue-
rini, Grupp ta’ Interessi Varji) – il-KESE ħeġġeġ lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jagħmlu l-akkwist pubbliku u l-fi nanzjament 
aktar aċċessibbli għall-intrapriżi soċjali, biex jiżviluppaw oqfsa 
nazzjonali għat-tkabbir tal-intrapiżi soċjali u biex jimplimentaw 
il-Fond tal-Intraprenditorija Soċjali Ewropew kif xieraq. 

Is-settur tal-ekonomija soċjali 
diġà jħaddem iktar minn 11-il 
miljun persuna fl -UE, li huma 6 % 
tal-forza tax-xogħol. Madwar wieħed 
minn kull erba’ negozji stabbiliti fl -
Ewropa huwa intrapriża soċjali. Fil-
qagħda tal-kriżi attwali, fejn l-għadd 
ta’ persuni mingħajr impjieg jew 
aċċess għal riżorsi ekonomiċi qed 
jiżdied b’mod kostanti, il-KESE jix-

tieq isaħħaħ it-tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività fi lwaqt li joħloq 
soċjetà aktar inklużiva b’konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020.

Skont il-KESE, il-Fond ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropew 
futur għandu jiġi akkumpanjat ukoll minn strumenti fi nanzjarji 
oħra dedikati għall-iżvilupp tal-intrapriżi soċjali. Il-Fond ta’ Intra-
prenditorija Soċjali Ewropew waħdu mhux ser ikun biżżejjed biex 
jittejjeb l-aċċess għall-kapital adegwat. (ail) ●

Ħames snin ilu l-Kunsill Ewropew 
inkariga lil tnax-il personalità Ewro-
pea prominenti biex iħejju rapport 
dwar l-isfi di tal-UE fl -20 sena li ġejjin. 
F’Mejju 2010, il-grupp ta’ esperti, li 
kien ippresedut mis-Sur Felipe Gon-
zalez u kien jinkludi lis-Sur Mario 
Monti u lis-Sur Lech Wałęsa, ikkon-
kluda li l-Ewropa kellha bżonn titwa-
qqaf mill-ġdid. Fost il-prijoritajiet 
imsemmija fir-rapport kien hemm 
it-tkabbir ekonomiku, il-kompetit-
tività, il-leġittimità demokratika u 
t-tmexxija fil-ġlieda kontra t-tibdil 
fi l-klima. Dawn huma eżatt it-temi 
li jinsabu fil-qalba tal-ħidma ta’ 
kuljum tas-soċjetà ċivili organizzata 
Ewropea fi  ħdan il-KESE u fi s-seduti 
pubbliċi, konferenzi, gruppi ta’ studju 
u opinjonijiet tiegħu. Mhux b’kum-
binazzjoni li t-tweġibiet li ta l-grupp 
ta’ esperti huma msejsa fuq l-istess 
prinċipju ta’ ħafna mill-pożizzjonijiet 
politiċi adottati mill-KESE, jiġifi eri li 
“neħtieġu Ewropa aktar preżenti u 
mhux inqas”.

Għalina fil-KESE, il-kunċett ta’ 
“Ewropa aktar preżenti” għandu 
jkun ukoll il-prinċipju li jiggwida 
l-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) 2014-2020, li ser jiddetermina 
l-baġit tal-UE għas-sitt snin li ġejjin. 
Meta ġie approvat il-QFM preċedenti, 
ħafna mill-ekonomiji Ewropej kienu 
qed jikbru u l-istabbiltà fi nanzjarja 
kienet ħaġa normali. Minħabba 
l-instabbiltà attwali u l-mewġa ta’ 
awsterità li ħakmet lill-Ewropa, 
hemm ir-riskju li jiġi adottat baġit 
minimalista. Għalhekk, il-Kummiss-
joni Ewropea (KE) qed tipproponi li 
l-baġit totali tal-UE jinżamm kif inhu 
bħalissa, jiġifi eri 1 % tal-PDG tal-UE, 
fi lwaqt li xi Stati Membri qed jitolbu 
li dan jonqos.  Min-naħa tiegħu, fi s-
sessjoni plenarja ta’ Mejju, il-KESE 
adotta opinjoni li titlob li l-baġit 
jiżdied għal 1.11 %. Ejjew niftakru 
ftit x’inhi d-definizzjoni ta’ baġit: 

baġit hu “stima tal-ispejjeż, id-dħul 
u r-riżorsi matul perjodu speċifi ku, 
li tirrifletti l-prospetti tal-għanijiet 
u l-kundizzjonijiet finanzjarji tal-
ġejjieni”. Jekk din napplikawha għas-
sitwazzjoni attwali li qed tiffaċċja 
l-UE, ikun ifi sser li billi l-għanijiet 
huma akbar, kemm l-ispejjeż kif ukoll 
id-dħul iridu jerġgħu jiġu kkunsidrati. 
Jekk l-UE verament tixtieq tagħmel 
pass sinifikanti lejn l-integrazzjoni 
u tieħu aktar responsabbiltà, hi trid 
tieħu r-riedni f’idejha wkoll f’dak li hu 
tkabbir sabiex tiżgura l-mudell soċjali 
tal-Ewropa. Dan huwa possibbli biss 
jekk il-baġit – l-istrument li l-UE tuża 
biex tikseb l-objettivi tagħha – ikun 
ambizzjuż biżżejjed.

Biex inkunu għedna kollox, il-
proposta tal-KE għall-QFM ittejjeb 
u tissemplifi ka l-istruttura tal-baġit. 
Pass pożittiv ieħor huwa l-kritika 
tal-KE rigward l-approċċ ta’ ċerti 
Stati Membri matul in-negozjati, 
abbażi tal-prinċipji tar-rendiment 
ġust u l-ugwaljanza orizzontali. 
Rigward id-dħul, il-KESE jappoġġja 
l-introduzzjoni ta’ sistema ġdida ta’ 
riżorsi proprji, li tinkludi riżorsa 
modifikata tal-VAT u taxxa fuq 
i t- tranżazzjoni j iet  f inanzjarj i . 
Rigward l-infiq, l-istituzzjonijiet u 
l-Istati Membri għandhom iżommu 
f’moħħhom il-prinċipju tal-valur 
miżjud Ewropew – l-idea li euro min-
fuq fi l-livell tal-UE huwa aktar eff ettiv 
minn euro minfuq fi l-livell nazzjo-
nali. Il-proposta tal-KE ttejjeb ukoll 
l-istruttura tal-akbar żewġ nefqiet 
fi l-baġit, jiġifi eri l-PAK u l-politika 
ta’ koeżjoni, b’tali mod li tippro-
movi l-effi  ċjenza u l-biedja eff ettiva 
u tipprova tnaqqas l-effett ta’ dis-
persjoni tal-fondi billi tinkoraġġixxi 
l-makroproġetti. Madankollu, il-
KESE jwissi li hemm ir-riskju li l-poli-
tika ta’ koeżjoni attwali tippenalizza 
lill-inqas reġjuni żviluppati tal-UE 
jekk il-kundizzjonalità makroeko-

nomika tiġi applikata għall-iżborż 
tal-fondi.

Flimkien mal-kunċett “neħtieġu 
Ewropa aktar preżenti u mhux inqas”, 
fi l-KESE jissemma wkoll b’mod kos-
tanti l-kunċett “il-prezz tan-nuqqas 
ta’ Ewropa”, dan qiegħed dejjem 
jikseb aktar saħħa. Jekk id-daqs, 
l-effi  ċjenza u t-trasparenza tal-baġit 
tal-UE ma jkunux proporzjonati mal-
importanza tal-kwistjonijiet involuti, 
jaf nispiċċaw niff aċċjaw l-isfi di tas-
seklu 21 b’UE aktar dgħajfa, u dan 
ikun il-kuntrarju ta’ dak li ssuġġerixxa 
l-grupp ta’ esperti. (asp) ●

Il-Jum Dinji tal-Popolazzjoni ġie 
stabbilit fl-1989 mill-Kunsill Gover-
nattiv tal-Programm ta’ Żvilupp tan-
Nazzjonijiet Uniti, u jiġi ċċelebrat fi l-11 
ta’ Lulju ta’ kull sena sabiex jagħmel 
lin-nies konxji mill-kwistjonijiet tas-
sostenibbiltà u l-popolazzjoni globali. 
Peress li l-kwistjonijiet tal-popolazzjoni 
u s-sostenibbiltà huma marbutin fl i-
mkien b’mod li ma tistax tifridhom, 
il-KESE Info ltaqa’ mas-Sur Hans-Joa-

11 ta’ Lulju: Jum Dinji tal-Popolazzjoni

chim Wilms, President tal-Osservatorju 
tal-Iżvilupp Sostenibbli fi  ħdan il-KESE, 
biex jitkellem ft it miegħu dwar il-Jum 
tal-Popolazzjoni.

KESE Info: Illum il-ġurnata 
għadu rilevanti li niċċelebraw 
il-Jum Dinji tal-Popolazzjoni?

Hans-Joachim Wilms: Huwa impor-
tanti għaliex irridu nikkunsidraw kif 

nixtiequ nindirizzaw il-kwistjonijiet 
tal-popolazzjoni, speċjalment is-
sigurtà tal-provvista tal-ikel. Anke fi  
ħdan il-KESE, huwa ċar li hemm żewġ 
kampijiet fost il-bdiewa, hekk kif inhu 
l-każ ukoll fi l-KESE. Il-bdiewa konven-
zjonali jgħidu li nistgħu nipproduċu 
aktar billi nestendu l-art agrikola. Jien 
nagħmel parti mit-tieni grupp, li jem-
men li l-pjaneta tista’ titma’ lil kulħadd 
permezz tal-ġustizzja distributtiva.

KESE Info: Xi jfi sser dan?

HJW: L-istatistika maħruġa mill-
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikol-
tura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) turi 
li d-dinja tista’ tipproduċi biżżejjed 
ikel għal kulħadd, iżda dan l-ikel 
mhux qed jiġi prodott fejn hemm 
bżonnu u lanqas mhu qed jiġi prodott 
bil-kwalità u fi l-kwantitajiet meħtieġa. 
Il-mistoqsija hi: kif tista’ tinbidel is-
sitwazzjoni? Il-konsegwenzi huma 
diżastrużi – pereżempju qed twas-
sal għad-deforestazzjoni fil-Brażil 
u l-Arġentina. Il-fatt li l-Ewropej 
ma jipproduċux ikel biżżejjed juri 
li hemm bżonn ta’ bidla fl-imġiba, 
kemm min-naħa tagħna kif ukoll 

min-naħa tal-produtturi fi l-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. Punt ieħor li għandu 
jiġi enfasizzat hu kemm inbidlu 
t-tendenzi tal-ikel matul is-seklu li 
għadda, pereżempju żdied il-konsum 
tal-laħam.

KESE Info: X’għandu 
jinbidel?

HJW: Għandhom isiru bosta affa-
rijiet biex tinħoloq stampa sħiħa. 
Li nippromovu l-estensjoni tal-art 
agrikola huwa sempliċi wisq. Irridu 
niżguraw li l-pajjiżi jkunu kemm jista’ 
jkun indipendenti. Pereżempju, ma 
jagħmilx sens li nittrasportaw l-għalf 
tal-annimali madwar id-dinja. Huwa 
ħażin ukoll li nikkonvertu r-riżervi 
naturali fi l-Ġermanja biex inkabbru 
l-materjali tal-bijomassa. U dawn 
huma biss żewġ eżempji.

KESE Info: Il-KESE kemm-il 
darba għamilha ċara li 
t-tendenzi tal-produzzjoni u 
l-konsum tagħna għandhom 
jerġgħu jiġu kkunsidrati. 
Taħseb li waħdu dan jista’ 
joħloq futur sostenibbli?

Nibnu l-pontijiet fuq l-ilmijiet imqallbin
Intervista ma’ Nicolai Wammen, Ministru Daniż għall-Aff arijiet Ewropej

KESE Info: X’kienu 
l-ambizzjonijiet tal-
presidenza Daniża?

Nicolai Wammen: Kien jidher ċar 
mill-bidu nett li d-Danimarka kie-
net ser tieħu l-presidenza tal-Kunsill 
fi  żmien ta’ kriżi ekonomika serja. 
L-ambizzjoni ċara tal-presidenza 

Daniża kienet li tgħin lill-Ewropa ssib 
triqitha u toħroġ mill-kriżi – mhux 
billi toħloq sensazzjoni fil-gazzetti 
madwar l-Ewropa iżda billi taħdem 
iebes u tikseb ir-riżultati li l-Ewropa 
teħtieġ. Matul dawn l-aħħar sitt 
xhur ħdimna ħafna biex dan iseħħ 
billi “bnejna l-pontijiet fuq l-ilmijiet 
imqallbin” u mexxejna n-negozjati ’l 
quddiem.

Il-presidenza Daniża kkontribwiet 
biex tiff orma politika ekonomika li 
tindirizza l-kriżi minn żewġ angoli: 
biex jiġi assigurat l-irkupru, kien 
meħtieġ li tingħata kunfi denza ġdida 
billi l-finanzi pubbliċi jiġu konso-
lidati, filwaqt li kellna bżonn nip-
promovu wkoll it-tkabbir u impjiegi 
ġodda permezz ta’ riformi u inizjattivi 
ġodda.

Meta nħares lura lejn il-presi-
denza, naħseb li jkun ġust li ngħid li 
żgur irnexxielna ngħinu lill-Ewropa 
tagħmel pass importanti f’din it-triq.

KESE Info: Xi tqis li kienu 
l-akbar suċċessi tagħkom?

NW: Mill-bidu nett, il-presidenza 
Daniża kienet iffukata li taħdem 
iebes biex l-Ewropa tkompli miexja 
’l quddiem. Matul dawn l-aħħar sitt 
xhur, sfurzajna biex niksbu riżultati 
ġenwini f’kull qasam. L-akbar suċċess 
tagħna ma kienx f’qasam wieħed, iżda 
l-fatt li wrejna li l-UE taħdem u tikseb 
riżultati minkejja l-kriżi. Jien kburi 
li l-presidenza Daniża, bil-koope-
razzjoni tal-istituzzjonijiet l-oħra 
tal-UE, tat kontribut importanti biex 
l-Ewropa toħroġ mill-kriżi.

Iżda, jekk nista’ niġbed l-attenzjoni 
għal tliet kisbiet barra mill-aġenda 
ekonomika, irrid insemmi l-fte-
him dwar id-direttiva tal-Effi  ċjenza 
Enerġetika. Dan mhuwiex biss ta’ 
ġid għall-klima u d-dipendenza 
tagħna fuq l-enerġija, iżda jikkontri-
bwixxi wkoll biex jinħolqu 400 000 
impjieg fl-Ewropa. Ir-regolament 

dwar ir-roaming ukoll jispikka. Dan 
ser jiżgura tariffi   aktar baxxi għaċ-
ċellulari intelliġenti (smart phones) 
meta nużawhom barra mill-pajjiż. 
Fl-aħħar, bl-għoti lis-Serbja tal-
istatus ta’ pajjiż kandidat għamilna 
pass importanti biex niggarantixxu 
d-demokrazija fl -Ewropa.

KESE Info: Il-kosteffi  ċjenza 
kienet karatteristika tal-
presidenza Daniża. Il-fatt 
li off rejtu biss ilma tal-vit 
matul il-laqgħat kisbilkom 
il-laqam “il-presidenza tal-
ilma tal-vit”...

NW: Biex inkun onest miegħek, 
inħossni kburi ħafna b’dak il-
laqam. Għaliex? Għax juri dak li hu 
veru: mhux biss li fid-Danimarka 
għandna ilma fantastiku fil-vitien, 
iżda wkoll li nagħtu valur enormi 
lill-kosteffiċjenza ekoloġika. Aħna 
jimpurtana mir-riżorsi tagħna u 
mill-emissjonijiet tas-CO

2 
tagħna. 

U kien preċiżament dan il-prinċipju 
fundamentali li ggwidana fl -ippjanar 
tal-presidenza tagħna b’mod globali.

B’hekk il-postijiet kollha fejn saru 
l-laqgħat u l-kmamar kollha tal-
lukandi kellhom it-tabella ekoloġika. 
Il-menujiet kienu bbażati fuq ingre-
djenti tal-istaġun, li minnhom 50 % 
ġew minn provvista lokali. Barra 
minn hekk implimentajna pro-
grammi biex tonqos il-ħela tal-ikel 
u l-ikel kollu li spiċċa skart ittieħed 
direttament fl -impjanti lokali tal-gass 
bijo biex jinbidel f’enerġija għad-djar 
Daniżi.

Naf li ħafna mill-kollegi tiegħi ġew 
ispirati mill-approċċ rispettuż għall-
ambjent tad-Danimarka u għalhekk 
nittama li presidenzi oħra jsegwu 
l-eżempju. (pln/mb)  ●

Nicolai Wammen, Ministru Daniż 
għall-Aff arijiet Ewropej

Benedicte Federspiel, Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Marie-Louise Knuppert, Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema

Nils Juhl Andreasen, Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem
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Il-Presidenza Daniża mill-perspettiva 
tal-Membri Daniżi tal-KESE
M’għandna l-ebda għażla ħlief li nibdlu d-drawwiet tagħna tal-konsum
Intervista ma’ Benedicte Federspiel, membru tal-KESE, 

Konsulent Ewlieni tal-Kunsill Daniż tal-Konsumaturi

Presidenza li qed tindirizza l-iżjed 
kwistjonijiet urġenti
Intervista ma’ Nils Juhl Andreasen, membru tal-Grupp 

ta’ Min Iħaddem tal-KESE u Direttur tal-Kunsill Daniż tal-

Agrikoltura u l-Ikel

KESE info: Biex ifakkar 
il-Jum Ewropew tal-
Konsumaturi fi l-15 ta’ Marzu 
2012, il-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew organizza 
konferenza dwar il-konsum 
sostenibbli fl imkien 
mal-Kunsill Daniż tal-
Konsumaturi dwar il-konsum 

KESE Info: Lejlet 
il-Presidenza Daniża, inti 
sħaqt li għandha tiff oka 
l-iżjed fuq li ssaħħaħ 
il-kompetittività tan-
negozji Ewropej, b’mod 
partikolari fi s-settur tal-
ikel. Kif tivvaluta l-kisbiet 
tal-presidenza f’dan 
il-qasam?

Nils Juhl Andreasen: Diffiċli niv-
valutawhom, għax il-presidenza 
tħabtet ħafna fuq il-kriżi fi nanzjarja 
fl-UE u, fl-aħħar mill-aħħar, biex 
tħares l-euro. Kellha taħdem iktar 
fuq li tiġi kkontrollata l-ħsara milli 
li jkun hemm azzjoni pożittiva għat-
tisħiħ tal-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Minkejja dan kollu, nem-
men li, fuq medda twila ta’ żmien, 
dan ser ikun ta’ vantaġġ kompetittiv 
għas-settur Ewropew tan-negozji, 
inkluż is-settur agroalimentari. 

KESE Info: Il-Presidenza 
Daniża mexxiet it-taħditiet 
ta’ riforma tal-Politika 
Agrikola Komuni, li issa ser 
tieħu f’idejha l-Presidenza 
Ċiprijotta. Taħseb li 

sostenibbli fi  żmien ta’ kriżi. 
Taħseb li l-Presidenza Daniża 
tal-UE semgħet l-appell 
tagħna għal rifl essjoni ġdida 
dwar il-prattiki tal-konsum?

Benedicte Federspiel: Il-bieb kien diġà 
mift uħ peress li “aħdar” u “sostenibbli” 
kienu fuq fomm il-Gvern Daniż li adot-
tahom bħala mira kemm b’mod ġenerali 
kif ukoll għall-presidenza. Il-ministri u 
kelliema oħra prominenti fi l-konferenza 
kienu ċari li kien impossibbli li ma 
nbiddlux ix-xejriet ta’ konsum attwali 
tagħna.

KESE Info: Il-kriżi ma 
ddgħajjifx il-kawża tal-
konsum sostenibbli?

BF: Ma nistgħux nippermettu li s-sos-
tenibbiltà ma tiddaħħalx fi l-politiki kol-
lha tagħna. Is-soluzzjoni għall-kriżi hija 
wkoll opportunità biex insibu soluzzjo-
nijiet li nifilħu għalihom u li huma 

n-negozjati qabdu t-triq 
it-tajba?

NJA: Safejn qed nara jien, in-nego-
zjati għadhom ’qas biss sabu t-triq, 
għalhekk impossibbli tgħid jekk 
hux qegħdin fi t-triq it-tajba. Tqatta’ 
ħafna żmien biex tiġi ċċarata l-pro-
posta mressqa mill-Kummissjoni 
Ewropea u l-konsegwenzi tagħha. 
Kien biss dan l-aħħar li l-Istati 
Membri u l-NGOs ressqu l-fehmiet u 
l-pożizzjonijiet tagħhom b’mod ċar.

Sadanittant, il-kuntest qed jin-
bidel b’pass mgħaġġel minħabba li 
l-kriżi fi nanzjarja fl -Unjoni Ewroea 
qed taggrava, u minħabba li qed jin-
bidlu t-tendenzi fi s-suq dinji marbuta 
mal-provvista u d-domanda tal-ikel 
u hemm żieda fl-enfasi li tingħata 
lill-produzzjoni u l-konsum soste-
nibbli. Dawn l-aspetti lkoll fl imkien 
jistgħu jinfl uwenzaw ferm l-attitud-
nijiet politiċi rigward l-importanza 
tas-settur agroalimentari fl -Unjoni 
Ewropea u l-mudell Ewropew tal-
produzzjoni agrikola.

KESE Info: Il-Presidenza 
Daniża kienet fuq fomm 
kulħadd fi d-Danimarka, 
jew pjuttost ftit li xejn taw 
kasha?

NJA: Ġew organizzati bosta avveni-
menti ta’ kull xorta fi d-Danimarka u 
fi  Brussell u l-Gvern Daniż għamel 
biċċa xogħol tajba f’dan ir-rigward. 
Sfortunatament, għadd ta’ kwistjo-
nijiet lokali u l-kriżi fi nanzjarja fl -UE 
ddominaw l-aħbarijiet, u b’hekk 
l-attenzjoni ma kenitx iff ukata fuq 
il-kwistjonijiet tal-UE u l-isforzi tal-
Presidenza Daniża. (pln/mb)  ●

sostenibbli. Eżempju minnhom hija 
d-direttiva dwar l-effi  ċjenza enerġetika 
li kien hemm qbil dwarha. L-industrija 
Daniża reċentement ikkonfermat li 
għandu jkun possibbli li nilħqu l-miri 
kemm ekonomiċi kif ukoll ambjentali 
lejn l-2020.

KESE Info: X’għandna 
nagħmlu biex il-konsum 
sostenibbli jkun għażla faċli 
għall-konsumaturi?

BF: Kollha kemm aħna għandna bżonn 
inkunu responsabbli u nappoġġjaw il-
konsum sostenibbli biex isir l-idea tal-
mument. F’dan il-kuntest, il-presidenza 
talbet lill-KESE jħejji opinjoni dwar kif 
għandhom jiġu promossi l-produzzjoni 
u l-konsum sostenibbli. Madankollu, 
m’hemmx soluzzjonijiet faċli, u l-ħidma 
biex jiġu off ruti prodotti u servizzi sos-
tenibbli bi prezz li jintlaħaq ser tibqa’ 
għaddejja fi s-snin li ġejjin. (pln/mb) ●

L-effi  ċjenza enerġetika: Made in Denmark
Intervista ma’ Marie-Louise Knuppert, membru tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE u 

Segretarju Konfederali tal-Konfederazzjoni Daniża tat-Trade Unions

KESE Info: F’Diċembru tas-sena 
l-oħra inti għidt li l-Presidenza 
għandha tagħmel enfasi 
fuq il-ħolqien ta’ impjiegi 
ekoloġiċi u li jkun hemm iktar 
żgħażagħ fi s-suq tax-xogħol. 
Il-Presidenza ħadmet biżżejjed 
f’dan ir-rigward?

Marie-Louise Knuppert: Il-Presidenza 
għamlet dak kollu fis-setgħa tagħha 
sabiex tagħti prijorità għolja lit-tkabbir 
u lill-impjiegi fl -aġenda tagħha – mhux 

kompitu ħafi f fi l-kuntest tal-kriżi eko-
nomika. Ninsab kuntenta li l-Presidenza 
rnexxielha tiżgura ft ehim dwar id-diret-
tiva tal-effi  ċjenza enerġetika.

Li ma rnexxilniex konna nitilfu 
opportunità tad-deheb sabiex ngħinu 
lill-pajjiżi tal-UE jaġixxu b’mod effi  kaċi 
dwar il-konsum tal-enerġija u nħeġġu 
l-ħolqien ta’ impjiegi fi  żmien meta huma 
tant neċessarji.

Il-Presidenza Daniża ffokat fuq 
il-qgħad fost iż-żgħażagħ. Issa wasal 
iż-żmien għall-azzjoni. Dan ifisser li 
l-UE għandha timmira l-politika tagħha 
fuq l-appoġġ sabiex jinħoloq iktar spazju 
għaż-żgħażagħ. Dan jista’ jsir permezz 
ta’ użu iktar proattiv tal-Fond Soċjali 
Ewropew. F’dan ir-rigward, il-Konfe-
derazzjoni Daniża tat-Trade Unions u 
l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 
fi d-Danimarka pproponew li r-riżorsi 
FSE jintużaw sabiex jappoġġjaw l-intro-
duzzjoni ta’ skemi għall-esperjenza tax-
xogħol fl -Istati Membri.

Din l-attenzjoni setgħet ġiet rifl essa 
wkoll fin-negozjati dwar id-direttivi 
tal-akkwist pubbliku, li jistgħu b’mod 
leġittimu jinkludu r-rekwiżit li dawk li 
qed ifi ttxu kuntratti pubbliċi għandhom 
jipprovdu wkoll numru ta’ apprentis-
tati. Dawn huma biss żewġ eżempji 
prattiċi.

KESE Info: Reċentement ħadt 
sehem f’laqgħa f’Kopenħagen 
dwar kif iċ-ċittadini jistgħu 
jiġu involuti fi l-proġett 
Ewropew. Hija ħaġa diffi  ċli 
li d-Daniżi jiġu involuti fi d-
dibattitu Ewropew?

MLK: L-appoġġ pubbliku u l-fi duċja fi s-
sħubija tal-UE jistgħu jinkisbu biss jekk 
il-politiċi tal-UE jitqiesu li qed isolvu 
l-problemi taċ-ċittadini. In-nies iridu 
jkunu kapaċi jirrikonoxxu l-kontribut 
li qed isir mill-UE fi l-ħajja ta’ kuljum. 
Hemm proposti konkreti dwar kif dan 
jista’ jseħħ, mhux l-inqas l-eżempji 
msemmija hawn fuq.

KESE Info: Taf b’xi attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni li saru fi d-
Danimarka li l-UE tista’ tieħu 
eżempju minnhom?

MLK: L-UE għandha tkun speċifika 
kemm jista’ jkun fi l-komunikazzjoni 
tagħha, għalkemm fl -aħħar mill-aħħar 
dan huwa l-kompitu ta’ dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet fl-Istati Membri. Il-
“pjattaforma taċ-ċittadini” (Folkemø-
det), stabbilita fi l-gżira ta’ Bornholm 
abbażi ta’ idea Svediża, hija eżempju 
wieħed ta’ djalogu dirett bejn il-politiċi 
u l-pubbliku. Il-politika ta’ komuni-
kazzjoni tal-UE għandha tkun ibbażata 
fuq mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni 
mift uħa u skambji ta’ esperjenza li llum 
il-ġurnata qed jintużaw f’bosta oqsma 
oħra. (pln/mb) ●

Globalizzazzjoni u rilokazzjoni: 
hemm futur għall-industrija tal-UE?
Pepe ħadem għal snin twal f’fab-
brika li tippoduċi l-pannelli solari 
fi Stat Membru tal-UE. Kellu 
impjieg tajjeb b’kuntratt perma-
nenti u kundizzjonijiet tax-xogħol 
tajbin . Il-kumpanija għamlet pro-
fitti tajbin u kienet qed tespandi 
kontinwament. Fil-fatt ibbenefi kat 
minn kundizzjonijiet speċjali mill-
awtoritajiet lokali u minn sussidji 
nazzjonali għas-settur tal-enerġija 
rinnovabbli. Kollox kien jidher 
perfett ... sa ma waslet il-kriżi. U 
l-festa spiċċat. 

Minħabba l-qtugħ baġitarju, 
il-gvern nazzjonali kien obbli-
gat inaqqas is-sussidji, li b’mod 
drammatiku naqqsu d-domanda 
għall-pannelli solari. B’riżultat, il-
kumpanija ddeċidiet li tagħlaq il-
fabbrika u tieħu l-produzzjoni lejn 
il-Messiku. Eventwalment, l-impje-
gati kollha tilfu l-impjieg tagħhom 
u ngħaqdu man-nies qiegħda, li 
diġà kienu jirrappreżentaw 40 % 
tal-forza tax-xogħol nazzjonali. 

Ħajjet Pepe f’daqqa waħda 
laħqet sitwazzjoni kritika. Fl-aħħar 
aċċetta kuntratt qasir sabiex iħarreġ 
lill-ħaddiema lokali fl-impjant 
il-ġdid tal-pannelli solari fi l-Mes-
siku, ħaddiema li kellhom jiħdulu 
postu. Wara wegħdiet fiergħa, 
eventwalment sab ruħu bla xogħol. 

Bħal Pepe, eluf ta’ ħaddiema fl -
Ewropa huma milqutin mill-bidliet 
industrijali u l-globalizzazzjoni, li 
huma ta’ theddida għal suq intern 
li qiegħed ikun dejjem iktar inte-
grat. Biex tiġi indirizzata din is-
sitwazzjoni, l-UE u l-KESE ħolqu 
l-Kummissjoni Konsultattiva 
dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) 
fl -2002. Il-mandat tas-CCMI jin-
volvi li jiġu antiċipati, ippreparati 

u analizzati l-iżviluppi sabiex jiġu 
assigurati approċċi pożittivi u komuni 
għall-ġestjoni tal-bidliet industrijali 
mil-lat ekonomiku, soċjali, territor-
jali u ambjentali. Il-membri tagħha, 
li ġejjin minn diversi setturi milqutin 
mill-immodernizzar tal-ekonomija, 
jagħtu lis-CCMI l-awtorità morali li 
titkellem direttament ma’ leġislaturi 

oħra tal-UE. L-għan tagħhom huwa 
ċar: li jżommu l-industriji tal-UE 
kompetittivi filwaqt li fl-istess ħin 
jassiguraw li l-iżviluppi jkunu ta’ 
benefi ċċju soċjali. Is-Sur Jorge Pegado 
Liz, il-President tas-CCMI, jiddefi-
nixxi t-tliet funzjonijiet prinċipali 
tagħha bħala li tippromovi l-prinċipji 
tal-fundaturi tal-UE permezz tal-
opinjonijiet tagħha; tilqa’ l-isfida 
tal-iżviluppi bħall-globalizzazzjoni, in-
netwerking soċjali u l-metodi l-ġodda 
ta’ ħidma; u tantiċipa u tipprepara 
għall-bidliet industrijali u r-ristruttu-
rar. Nitgħallmu mill-passat, nosservaw 
b’mod proattiv il-preżent u nantiċipaw 
il-futur.

Sa mill-bidu tal-kriżi ekonomika, 
finanzjarja u min jaf x’iktar, is-
CCMI tat vuċi lill-partijiet interessati 
industrijali rilevanti kollha, kemm 
ħaddiema kif ukoll dawk li jimpje-
gaw. F’Mejju 2011, is-CCMI adottat 
tliet opinjonijiet li ħarsu lejn il-mod 

li bih il-politika industrijali tal-UE 
attwalment qed tintlaqat mill-globa-
lizzazzjoni. Il-pożizzjoni tas-CCMI 
hija ċara u assoluta. Il-globalizzazzjoni 
ħolqot id-dinamika għall-kumpaniji 
sabiex jiċċaqalqu barra l-pajjiż u/jew 
jirristrutturaw. Madankollu, qud-
diem it-theddida li l-impjieg irħis u 
l-kundizzjonijiet fqar ta’ xogħol barra 
l-Ewropa jistgħu idgħajfu u jeqirdu 
x-xogħol tal-manifattura lokali, 
l-amministraturi u l-ħaddiema jridu 
jibdew jifh mu l-bżonn li jikkooperaw 
sabiex jikkumbattu t-theddida tar-
rilokazzjoni. Hemm biss mod wieħed 
għall-progress: huwa biss permezz tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-innovazzjoni 
u l-iżvilupp sostenibbli li l-Ewropa ser 
iżżomm l-istatus tagħha ta’ poter eko-
nomiku mill-aqwa. 

Hekk kif it-teknoloġija u r-riċerka 
saru dejjem aktar importanti, is-CCMI 
bdiet tiff oka fuq l-ICT u s-servizzi, set-
turi fejn l-Ewropa baqgħet lura fi hom. 
“Dak huwa l-kamp tal-battalja l-ġdid, 
fejn għandna bżonn inkunu quddiem 
iċ-Ċina u l-Indja,” iżid is-Sur Joost P. 
Van Iersel, membru tal-KESE u rela-
tur tal-Opinjoni tiegħu dwar “Politika 
industrijali għall-era globalizzata”. 

Fit-12 ta’ Ġunju, is-CCMI ċċelebrat 
l-għaxar anniversarju tagħha billi 
organizzat konferenza bit-tema 
“Għal bidliet industrijali sostenib-
bli u kontinwi”. Laqqgħet flimkien 
rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet 
tal-industrija, trejdjunjins u leġislaturi 
Ewropej sabiex janalizzaw l-istat tal-
industrija Ewropea, l-isfi di tal-passat 
u l-orjentazzjonijiet tal-futur. 

L-istorja ta’ Pepe qed tiġi ripetuta 
fl -Ewropa kollha l-ħin kollu: is-CCMI 
hija determinata li tbiddel dan. (ail)
 ●

Għaliex l-UE teħtieġ baġit diff erenti 
u kif għandu jkun

HJW: Għaxar snin ilu, ħadd ma kien 
jieħu s-sostenibbiltà bis-serjetà. Illum, 
b’mod ġenerali n-nies huma konxji li 
ma nistgħux inkomplu nġibu ruħna 
kif qed nagħmlu bħalissa. Natural-
ment, il-kriżi issa qiegħda tberren 
f’ras kulħadd u teħtieġ soluzzjonijiet 
f’qasir żmien. Però s-sostenibbiltà ma 
tistax issir f’qasir żmien. B’xorti tajba, 
is-sostenibbiltà qed issir “ħaġa nor-
mali” u din it-tendenza ser tkompli 
tikber.

KESE Info: Xi rridu niksbu 
bl-aġenda sostenibbli 
tagħna?

HJW: Għandna bżonn stampa ċara 
tat-triq li għandna quddiemna, b’ka-
lendarju u bi qbil dwar l-oqsma ta’ 
azzjoni u l-proċeduri ta’ monitoraġġ. 
Naħseb li l-aktar punt importanti hu 
li l-mexxejja politiċi tagħna jwettqu 
r-responsabbiltajiet tagħhom, juru li 
huma lesti jimpenjaw ruħhom biex 
jibdlu l-istrateġija tagħhom, u jaq-
blu fuq pjani direzzjonali u pjani ta’ 
azzjoni konkreti. (kf) ●

l-kbira tal-Istati Membri li jegħlbu din 
ix-xorta ta’ kriżi fi nanzjarja globali li 
kieku kienu waħidhom.

Kollox ma’ kollox, l-objettiv tal-
KESE fl-organizzazzjoni ta’ din il-
konferenza, li kienet koperta tajjeb 
ħafna mill-mezzi tax-xandir, kien li 
jikkontribwixxi għad-dibattitu dwar 
kif għandha tkun il-governanza eko-
nomika fl -UE. Hemm ir-riskju li tali 
dibattitu jiff oka biss fuq il-politika fi t-
tul, iżda din id-darba l-kelliema kienu 
konxji li d-deċiżjonijiet li se jittieħdu 
fix-xhur li ġejjin huma ta’ impor-
tanza assoluta għall-futur tal-UE. Din 
id-deċiżjoni se jkollha impatt dirett 

fuq ħajjet iċ-ċittadini b’influwenza 
diretta fuq kwistjonijiet bħall-impjiegi, 
iż-żieda fl -inugwaljanzi soċjali u d-dis-
ponibbiltà ta’ kreditu għall-SMEs. 
Għaldaqstant, il-KESE se jkompli jkun 
forum uniku ta’ diskussjoni li jħaddan 
proposti konkreti permezz tal-Opin-
jonijiet tiegħu u d-djalogu ma’ atturi 
Ewropej oħra. Il-konferenza tas-7 ta’ 
Ġunju kienet parti minn dan l-approċċ, 
li jfi ttex li juri li l-UE tista’ tkun eqreb 
l-impressjoni li tagħti lil hinn mill-
konfi ni tagħha li hija magħquda milli 
tal-inerzja u l-paralisi. (asp) ●

IL-PRESIDENZA DANIŻA TAL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Ċittandinanza Attiva
Għal soċjetà Ewropea aħjar

Iċ-ċittadinanza attiva hija ċentrali għar-rwol tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. F’dan 
il-ktieb, 24 membru tal-KESE jitkellmu dwar 
il-kontribut personali tagħhom bħala negoz-
janti, trejdjunjonisti, nies li jmexxu kampanji 
u voluntiera, u jiżvelaw fi rxa kbira u aff axxinanti 
ta’ interessi u prijoritajiet. Komuni bejniethom 
hemm sens ta’ solidarjetà u interess attiv fi l-
benessri tal-oħrajn fi s-soċjetà. (cl) ●

FIL-QOSOR

Pierre Jean Coulon, Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema

I k o m p l i  m a ’  p a ġ n a  4
L-effiċjenza enerġetika: Made in Denmark

>>>  p a ġ n a  5

I k o m p l i  m a ’  p a ġ n a  1
Il-kriżi tad-dejn pubbliku u l-unjoni fi skali: 

iż-żewġ naħat tal-istess munita?

Għal aktar informazzjoni: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Il-kriżi tad-dejn pubbliku u l-unjoni 
fi skali: iż-żewġ naħat tal-istess munita?

Għeżież qarrejja,
Il-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 

“Rio+20” li saret f’Rio de Janeiro bejn l-20 u t-22 

ta’ Ġunju bħala segwitu għas-Summit Dinji tal-1992 

kienet opportunità importanti biex isir dibattitu dwar 

it-transizzjoni lejn futur ġenwinament sostenibbli 

għal kulħadd, iżda r-riżultati kienu ċertament inqas eff ettivi minn kemm xtaqet li 

jkunu d-delegazzjoni tal-KESE.

Tul l-aħħar sena, il-KESE ħadmet fuq aġenda inklużiva u komprensiva li kienet 

tqiegħed it-tliet pilastri tas-sostenibbiltà – il-pilastru soċjali, dak ekonomiku u dak 

ambjentali – fuq l-istess livell. B’mod partikolari, tlabna pjan direzzjonali sostenib-

bli b’għanijiet, miri, azzjonijiet u mekkaniżmi speċifi ċi. Għaldaqstant, jiddispjaċina 

li ħafna mill-istennijiet tas-soċjetà ċivili Ewropea u globali ġew injorati, u nistgħu 

biss nisperaw li tul il-fażi ta’ implimentazzjoni jkun hemm lok għal titjib u għal 

azzjoni lil hinn mid-dikjarazzjoni fi nali adottata f’Rio.

Il-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern li ltaqgħu f’Rio tilfu okkażjoni unika li jieħdu 

pass deċiżiv ’il quddiem lejn ġustizzja soċjali u ambjentali aħjar. Li niddeplora 

l-aktar huwa n-nuqqas ta’ pjan ta’ azzjoni konkret għas-snin li ġejjin u ta’ ft ehi-

miet vinkolanti dwar prattiki ta’ żvilupp sostenibbli. Sfortunatament, tqiegħdet 

ft it wisq enfasi fuq id-dimensjoni soċjali tal-iżvilupp sostenibbli, u l-objettivi – 

bħall-eradikazzjoni tal-faqar u l-aċċess garantit għall-ikel, l-ilma nadif u l-enerġija 

sostenibbli – ma ngħatawx l-importanza li xtaqna. Lanqas ma rnexxielna ngħollu 

l-livell tal-Programm tan-NU għall-ambjent għal dak ta’ aġenzija speċjalizzata.

L-aħħar diżappunt huwa li ma rnexxilniex noħolqu Ombudsman għall-

ġenerazzjonijiet futuri. Kienet tkun ħaġa simbolikament importanti li tiġi 

rikonoxxuta l-ħtieġa għal awtorità internazzjonali li tista’ tinforza d-drittijiet tal-

ġenerazzjonijiet futuri qabel l-interessi ekonomiċi immedjati.

Madankollu, ħarġu xi aff arijiet mill-konferenza li jistgħu jitqiesu bħala suċċess. 

Bi pjaċir rajna li l-kunċett tal-“ekonomija ekoloġika” ingħata pożizzjoni ċentrali 

fi d-dikjarazzjoni fi nali, bħala l-forza mexxejja tal-iżvilupp sostenibbli. Apprezzajna 

wkoll l-introduzzjoni tal-kunċett tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, u dawn issa 

rridu nsawruhom u nagħmluhom eff ettivi kemm jista’ jkun malajr sabiex dan is-

summit insarrfuh fi l-punt tat-tluq ta’ proċess li jibdel id-dinja, wieħed li jagħmel 

is-soċjetajiet tagħna aktar sostenibbli u inklużivi. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ġie 

rikonoxxut ir-rwol tas-soċjetà ċivili li tippermetti u timplimenta l-iżvilupp sos-

tenibbli.

Kif diġà għedt qabel: it-triq minn Rio hija importanti daqs it-triq lejn Rio. Is-

segwitu tal-konferenza Rio+20 għandu jkun wieħed mill-prijoritajiet tas-soċjetà 

ċivili minn issa ’l quddiem, u ser jibqa’ wieħed mill-kwistjonijiet ewlenin li ser 

insegwi sal-aħħar tal-mandat tiegħi bħala President tal-KESE.

Staff an Nilsson

President

13 ta’ Lulju 2012
Reykjavik, l-Islanda: l-ewwel 
kumitat konġunt konsultattiv 
UE-Islanda

6 ta’ Settembru 2012
Ċipru: Seduta Pubblika 
“L-industriji tas-servizzi 
personali, soċjali, sanitarji u 
edukattivi” 

25 ta’ Settembru 2012
KESE, Brussell: Struttura Għal 
Ewropa Aktar B’saħħitha : 
Is-Soċjetà Ċivili: imsieħba sħiħa 
fl -Istrateġija Ewropa 2020

28 ta’ Settembru 2012
Lisbona, il-Portugall: 
Konferenza: “Riformi fi s-suq 
tax-xogħol b’risposta 
għall-kriżi”

F’DIN IL-ĦARĠA

2 Għaliex l-UE teħtieġ baġit 
diff erenti u kif għandu jkun

3 Ċipru favur Ewropa aħjar, 
intervista ma’ Andreas 
Mavroyiannis, Deputat 
Ministru għall-President tal-
Aff arijiet Ewropej

4 Nibnu l-pontijiet fuq l-ilmijiet 
imqallbin, intervista ma’ 
Nicolai Wammen, Ministru 
Daniż għall-Aff arijiet Ewropej

5 Globalizzazzjoni u rilokazzjoni: 
hemm futur għall-industrija 
tal-UE?

6 Is-Soċjetà Ċivili: imsieħba sħiħa 
fl -Istrateġija Ewropa 2020

ĠRANET GĦAD-DJARJU

FIL-QOSOR

Naħal Ewropej!

In-naħal minn dejjem kellu rwol essen-
zjali fl -ordni ambjentali naturali; per-
mezz tal-fertilizzazzjoni bil-polline 
huma parti vitali mill-prattiki agrikoli 
tagħna. Dawn l-aħħar snin, in-naħal 
tal-għasel qed jonqos b’rata allarmanti. 
Ir-raġuni wara dan il-fenomenu għadha 
mhix magħrufa, għalkemm it-tniġġis, 
it-tkabbir tal-istess ħxejjex mingħajr 
rotazzjoni, u l-użu żejjed ta’ pestiċidi 
huma kollha kawżi possibbli. 

Il-Kumitat tagħna huwa konxju ta’ din il-problema u tal-implikazzjonijiet 
tagħha għall-bijodiversità, il-kwalità u s-sigurtà tal-ikel. Huwa għal din ir-raġuni 
li fi s-7 ta’ Mejju 2012, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-
Reġjuni installaw żewġ doqqajsiet fuq il-bejt tal-bini Jacques Delors fi  Brussell. 
Dan jirrappreżenta t-tlestija ta’ proġett imniedi mill-Kumitati tagħna madwar 
sena ilu bl-għajnuna ta’ Apis Bruoc Sella, assoċjazzjoni li għandha l-għan tip-
promovi t-tixrid ta’ doqqajsiet fuq il-bjut tal-belt. L-għan ta’ dan il-progett hu 
li nuru li l-bliet ukoll għandhom rwol fi l-preservazzjoni tal-bijodiversità u li 
kull wieħed minna, bil-mod ċkejken tagħna, jista’ jgħin biex jiġu salvagwardjati 
l-ekosistemi mhedda tagħna.

Fil-31 ta’ Mejju, bosta parteċipanti xxurtjati li attendew l-inawgurazzjoni 
uffi  ċjali tal-Proġett tal-Kumitati Naħal Urban kellhom l-opportunità jduqu 
l-ewwel għasel tal-Kumitati (il-prodott ta’ ft it iktar minn 20 jum “xogħol”). 
Iż-żewġ doqqajsiet mistennija jipproduċu madwar 40 kilogramma għasel fi s-
sena. (rdr) ●

Jum bil-Bibien Miftuħin 2012
Il-KESE jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku

Madwar 3000 persuna żaru l-KESE fi t-
12 ta’ Mejju 2012, l-20 Jum bil-Bibien 
Miftuħin tal-istituzzjonijiet sabiex 
tinħoloq sensibbilizzazzjoni dwar it-
temi ewlenin marbutin mal-konfe-
renza tan-NU Rio+20 dwar l-iżvilupp 
sostenibbli. Kwistjonijiet kruċjali, 
bħalma huma l-impjiegi ekoloġiċi, 
l-enerġija rinnovabbli, il-bliet sostenib-

bli u l-konsum tal-ilma, ġew preżentati b’mod kreattiv u interattiv. Il-viżitaturi 
kellhom l-opportunità jitkellmu mal-membri u l-persunal tal-Kumitat u jsiru 
jafu dwar il-ħidma tal-KESE u jgawdu minn attivitajiet ta’ pjaċir għall-familja 
kollha. Il-President Staff an Nilsson u l-Viċi President Anna Maria Darmanin, 
kif ukoll is-Segretarju Ġenerali Martin Westlake, kienu preżenti l-ġurnata kol-
lha u pparteċipaw b’mod attiv biex jilqgħu l-viżitaturi u jqajmu kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ambjentali. Din is-sena, għal darb’oħra, il-ħidma eċċellenti (u 
volontarja) ta’ għadd kbir ta’ membri u persunal tal-Kumitat għenet biex ikun 
żgurat is-suċċess tal-inizjattiva u ppreżentat immaġni dinamika u vibranti tal-
istituzzjoni tagħna lill-pubbliku. (rdr) ●
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Mill-2008 ’l hawn il-kriżi ekonomika, li 
bdiet fl -Istati Uniti, serqet l-attenzjoni 
tal-mezzi tax-xandir u kisbet l-ewwel 
post fl-aġenda politika tal-mexxejja 
dinjija. Issa li l-kriżi nfi rxet fl -Ewropa, 
il-paraguni bejn ir-Riżerva Federali 
u l-Bank Ċentrali Ewropew qed isiru 
dejjem iktar popolari. Fil-ħarġa tiegħu 
tas-16 ta’ Ġunju, Th e Economist iqab-
bel il-finanzi pubbliċi ta’ California 
ma’ dawk tal-Greċja. Dan l-artiklu, 
miktub mill-korrespondent ta’ Los 
Angeles, jindika li l-UE titqies li hi 

iktar integrata lil hinn mill-konfini 
milli hi fl-Ewropa: inkella, għalfejn 
inqabblu Stat federali tal-Istati Uniti 
ma’ Stat Membru? Il-Kumitat Ekono-
miku u Soċjali Ewropew jinsab konvint 
li iktar Ewropa tfi sser iktar strumenti 
aħjar sabiex tiġi missielta u evitata kriżi 
dinjija.

Id-dibattitu dwar kif l-UE għandha 
tkun iffurmata fir-rigward tal-inte-
grazzjoni ekonomika qiegħed fi l-qalba 
tat-tħassib tal-Kumitat peress li dak 
li hemm fir-riskju huwa xejn inqas 
mill-istess mudell soċjali Ewropew. 
Għaldaqstant jagħmel sens għas-
Sezzjoni ECO tal-Kumitat, inkarigata 
mill-aff arijiet ekonomiċi u fi nanzjarji, li 
tieħu ħsieb suġġetti bħall-introduzzjoni 
tal-Eurobonds, il-ħolqien ta’ aġenzija 
Ewropea tal-klassifikazzjoni, l-edu-
kazzjoni fi nanzjarja taċ-ċittadini jew 

ir-regolamentazzjoni tas-swieq fi nan-
zjarji.

F’dan il-kuntest, saret konferenza ta’ 
livell għoli fi l-KESE nhar is-7 ta’ Ġunju 
2012 sabiex tiġi diskussa l-kriżi attwali 
tad-dejn pubbliku. Fost il-parteċipanti 
kien hemm Jean-Claude Juncker, 

Ċipru favur Ewropa aħjar*

Filwaqt li l-Ewropa teħtieġ toħroġ aktar 
b’saħħitha mill-kriżi ekonomika attwali, 
il-Presidenza Ċiprijotta taspira li taħdem 
Lejn Ewropa Aħjar, billi tikkontribwixxi 
għat-tkabbir sostenibbli, il-koeżjoni 
soċjali u l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda. 
L-iżviluppi soċjoekonomiċi attwali 
wasslu biex jiġi stabbilit l-għan li tin-
kiseb Unjoni li tkun aktar rilevanti 
għaċ-ċittadini tagħha u fi x-xena globali, 
abbażi tal-prinċipju tas-solidarjetà.

Huwa kruċjali li tiġi promossa 
Ewropa aktar effi  ċjenti u sostenibbli. 
F’dan ir-rigward, l-aktar punt impor-
tanti tal-aġenda jikkonċerna n-negozjati 
dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
2014-2020; dawn joff ru l-opportunità li 
jintlaħaq qbil dwar baġit u linji gwida 
politiċi li jikkontribwixxu għat-tkabbir u 
ż-żieda fi l-kompetittività. Il-Presidenza 
Ċiprijotta ser taħdem biex jiġu ffi  naliz-
zati n-negozjati dwar il-Qafas Finanz-
jarju Multiannwali kif ukoll biex jinkiseb 
kemm jista’ jkun progress fin-nego-
zjati dwar il-politiki komuni, inklużi 
l-Politika Agrikola Komuni, il-Poli-
tika tas-Sajd u l-Politika ta’ Koeżjoni. 
Peress li l-Presidenza qed tenfasizza 
l-importanza tal-politika ta’ koeżjoni, 
tlabna lill-KESE jfassal opinjoni dwar 
l-iżvilupp ta’ strateġija makroreġjonali 
għall-Mediterran u l-benefi ċċji tagħha 
għall-Istati Membri li huma gżejjer. 
L-approċċ aktar ekoloġiku, l-effi  ċjenza 
fl -użu tal-enerġija, is-sostenibbiltà amb-
jentali u l-indirizzar tal-eff etti tat-tibdil 
fi l-klima ser ikunu wkoll kwistjonijiet 
ewlenin matul il-Presidenza.

Ewropa b’ekonomija li taħdem 
aħjar u li tkun ibbażata fuq it-tkab-

bir hija vitali wkoll biex tingħeleb 
il-kriżi ekonomika attwali u tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-UE. Għaldaqstant, 
ser titpoġġa enfasi fuq it-tisħiħ tas-
sorveljanza tal-politiki fiskali u 
makroekonomiċi u l-iżġurar tal-istab-
biltà fi skali. Fl-istess waqt, il-bżonn li 
jitħeġġeġ it-tkabbir huwa kruċjali u 
l-Presidenza Ċiprijotta ser tiff oka fuq 
it-tisħiħ tas-suq intern u l-promozzjoni 
tal-ħolqien ta’ impjiegi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni, b’enfasi fuq l-SMEs, bil-
għan li jingħata kontribut għal Ewropa 
aktar kompetittiva. 

Hija u taspira lejn Ewropa li tkun 
aktar rilevanti għaċ-ċittadini tagħha, 
b’solidarjetà u koeżjoni soċjali, il-
Presidenza ser tisħaq fuq l-impjieg fost 
iż-żgħażagħ, fi d-dawl tar-rati ta’ qgħad 
li dejjem jiżdiedu fl -UE. It-twaqqif ta’ 
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil qabel 
tmiem l-2012 hija wkoll prijorità. F’dan 
il-kuntest, tlabna li titfassal opinjoni 
esploratorja mill-KESE dwar l-istabbili-
ment ta’ sistema (Eurodac) għat-tqabbil 
tal-marki tas-swaba’ ta’ dawk li jfi ttxu 
asil u ta’ ċerti kategoriji ta’ immigranti 
illegali. Il-Presidenza talbet ukoll lill-
KESE biex ifassal opinjoni dwar it-tisħiħ 
tal-proċessi parteċipattivi u l-involvi-
ment tal-awtoritajiet lokali, is-soċjetà 
ċivili u l-imsieħba soċjali fl -implimen-
tazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. 

Il-Presidenza Ċiprijotta tixtieq ukoll 
tqarreb l-Ewropa lejn il-ġirien tagħha, 
billi testendi l-aġenda ta’ tkabbir u ten-
fasizza d-dimensjoni tan-Nofsinhar tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat,  fi lwaqt li 
taħdem biex l-Unjoni tkompli tingħata 
aktar setgħat fi x-xena globali b’enfasi 
fuq il-ksib tal-għanijiet ta’ żvilupp tal-
UE u t-tisħiħ tal-politika kummerċjali 
esterna tagħha.

L-Unjoni għandha bżonn tkun 
aktar qrib iċ-ċittadini tagħha. Il-viżjoni 
tagħna hija li nippromovu l-Ewropa 
bħala “filoxenos topos”, post ospitab-
bli għall-intrapriżi, l-ideat, is-servizzi, 
l-innovazzjoni u l-kultura. Il-kunċett 
ta’ “fi loxenos topos” huwa parti mill-
aspirazzjoni tagħna għal Ewropa 
aħjar, Unjoni li toff ri tama liċ-ċittadini 
tagħha, speċjalment lill-ġenerazzjonijiet 
ż-żgħażagħ. ●

*Andreas Mavroyiannis, Deputat Ministru għall-President tal-Aff arijiet Ewropej, Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE 

L-aspettattivi tal-membri Ċiprijotti tal-KESE dwar 
il-Presidenza Ċiprijotta tal-Unjoni Ewropea*
Michalis Antoniou
Grupp ta’ Min Iħaddem

Ir-reġjun Mediterran jeħtieġ viżjoni ġdida

L-Assistent Direttur Ġenerali tal-Federazzjoni Ċiprijotta ta’ Min Iħaddem u Industrijalisti (OEB) 
Il-Presidenza Ċiprijotta tikkoinċidi mal-aktar perjodu turbolenti s’issa fl -istorja tal-Ewropa ta’ wara l-gwerra. Madankollu, 
żmien ta’ turbolenza huwa wkoll żmien ta’ opportunità u bidla. Tul dan il-perjodu, il-KESE, f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ 
istituzzjonijiet oħra tal-UE, għandu jħeġġeġ u jippromovi l-politiki meħtieġa sabiex jerġa’ jibda t-tkabbir, jitnaqqas il-qgħad 
u jerġa’ jkun hemm il-prospett ta’ prosperità għaċ-ċittadini kollha tal-UE.

Dimitris Kittenis
Grupp tal-Ħaddiema
Eks-Segretarju Ġenerali tal-Konfederazzjoni Ċiprjiotta tal-Ħaddiema (SEK) 
Lokalizzat f’salib it-toroq bejn l-Ewropa, il-Lvant Nofsani u l-Afrika, Ċipru qed jieħu l-Presidenza tal-UE fi  żmien meta 
l-Unjoni nnifi sha tinsab f’salib it-toroq. Il-Presidenza Ċiprijotta mitluba tgħin biex issolvi problemi ta’ inugwaljanza u 
solidarjetà u tieħu deċiżjonijiet urġenti sabiex tindirizza l-kriżijiet bil-ħsieb li tnaqqas il-qgħad, ittejjeb il-kwalità tal-ħajja 
u tkompli bl-integrazzjoni Ewropea.

Kostakis Konstantinidis
Grupp ta’ Interessi Varji
President tal-Unjoni tal-Bdiewa Ċiprijotti (EKA) 
Tul il-Presidenza, l-objettivi u l-ambizzjonijiet tagħna ser ikunu sforz sabiex tiżdied il-kooperazzjoni u s-solidarjetà bejn 
l-Istati Membri, kif ukoll inżidu l-isforzi sabiex nippromovu l-paċi mhux biss fi l-Mediterran u l-Lvant Nofsani iżda fl -
Ewropa u l-bqija tad-dinja wkoll. Nixtiequ naraw ukoll standards tal-għajxien aħjar għall-persuni kif ukoll tkabbir mhux 
biss fl -Ewropa iżda wkoll fi l-pajjiżi li mhumiex fl -UE.

Michalis Lytras
Grupp ta’ Interessi Varji
Il-Presidenza Ċiprijotta ser tikkontribwixxi biex jinkiseb l-objettiv tal-koeżjoni soċjali u ekonomika fl -Unjoni Ewropea u 
ser taħdem biex tippromovi tkabbir ekonomiku u tegħleb il-kriżi ekonomika, biex tiffi  nalizza u tadotta l-Politika Agrikola 
Komuni 2014-2020, biex tiġġieled il-qgħad u tnissel paċi fl -Ewropa u fi l-bqija tad-dinja. Nemmen li din ser tkun presidenza 
produttiva u ta’ suċċess.

Andreas Pavlikkas
Grupp tal-Ħaddiema
Kap tad-Dipartiment tar-Riċerka u tal-Istudji tal-Federazzjoni Panċiprijotta tax-Xogħol
Nixtieq nemmen li l-Presidenza tar-Repubblika ta’ Ċipru ser tkun immarkata b’suċċess f’kull livell – kemm politiku kif ukoll 
organizzattiv. Pajjiżna għandu, kemm jista’ jkun, jikkontribwixxi għat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati ma’ kwistjonijiet ta’ 
solidarjetà bejn pajjiżi kbar u żgħar, sabiex tissaħħaħ u titwessa’ l-aġenda Komunitarja, u biex jissaħħu r-relazzjonijiet 
tal-UE mal-pajjiżi tal-Mediterran u tal-Lvant Nofsani. Barra minn hekk, Ċipru ser ikollu l-opportunità li jippreżenta lilu 
nnifsu bħala pajjiż, bil-punti u l-assi b’saħħithom tiegħu, kemm fl -Ewropa kif ukoll globalment, sabiex jattira investimenti 
u turisti. ●

* Wara r-riżenja ta’ wieħed mill-membri Ċiprijotti tal-KESE, tnediet il-proċedura għall-ħatra ta’ membru ġdid. Il-proċess kien għadu għaddej meta ġie stampat dan il-bulettin. 
Tistgħu tikkonsultaw il-lista sħiħa tal-membri tal-KESE fuq is-sit elettroniku tagħna: eesc.europa.eu.

Is-Sur Dimitris Dimitriadis, mem-
bru Grieg tal-KESE, President tal-
Kumitat ta’ Segwitu tal-Euromed, 
inħatar relatur ta’ din l-Opinjoni.

KESE Info: L-UE għalfejn 
għandha bżonn strateġija 
makroreġjonali ġdida għar-
reġjun Mediterran?

Dimitris Dimitriadis: L-isforzi kol-
lha li l-UE għamlet s’issa, li jindiriz-
zaw ir-reġjun Mediterran kollu kemm 
hu, fallew. Il-Proċess ta’ Barċellona, 
li tnieda fl -1995 u kellu l-intenzjoni 
li joħloq qafas għar-relazzjonijiet 
bejn l-UE u l-imsieħba Mediterranji 
tagħha, huwa proċess mejjet. 

Sadattant, il-kuntest ġeopolitiku 
fir-reġjun inbidel kompletament 
minħabba r-rivoluzzjonijiet fi l-pajjiżi 
tal-Afrika ta’ Fuq. 

Dimitris Dimitriadis, Membru tal-KESE

INTERVISTA BEJN IL-KOLLEGI

F’sensiela ġdida ta’ intervisti, 
Tomasz Jasiński, membru Pollakk 
tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE 
u r-rappreżentant tal-membri fuq 
il-panel tal-bulettin KESE Info, ser 
jitkellem mal-kollegi tiegħu biex jis-
kopri dak li jimmotivahom. L-ewwel 
persuna intervistata ser ikun Mar-
tin Siecker, membru Olandiż tal-
Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE, li 
jirrappreżenta lill-Federazzjoni tat-
Trejdjunjins tal-Pajjiżi l-Baxxi.

Tomasz Jasiński: X’inhi 
l-esperjenza professjonali 
tiegħek?

Martin Siecker: Jien naħdem bħala 
ġurnalist. Bdejt il-karriera tiegħi fi s-
snin sebgħin, meta kont naħdem 
bħala korrispondent għal gazzetta ta’ 
kuljum tax-xellug. 10 snin wara mxejt 
għall-moviment tal-ħaddiema, fejn sirt 
l-editur tal-bulettin tal-membri. 

TJ: X’imbuttak biex tfi ttex 
karriera fi l-moviment 
trejdjunjonistiku? 

MS: Aktar ma ktibt dwar ir-relazzjo-
nijiet tax-xogħol, aktar sirt involut 
f’dawn il-kwistjonijiet. Darba waħda 
skoprejt li l-korrispondenti ż-żgħar 
tal-gazzetta ma kinux qegħdin jirċievu 
s-salarju li kienu intitolati għalih. Flim-
kien mal-kollegi tiegħi waqqaft  kumitat 
ta’ azzjoni biex niddefendihom. Inne-
gozjajna mal-editur u fl -aħħar irbaħna. 
Kien dak il-ħin li ddeċidejt li naħdem 
għal organizzazzjoni li tiddefendi 
d-drittijiet tal-ħaddiema. 

TJ: Kemm ilek membru ta’ 
trejdjunjin? 

MS: Isseħibt fi trejdjunjin hekk kif 
dħalt fis-suq tax-xogħol, jiġifieri 
fl -1967. Qabel ma sirt ġurnalist ħdmit 
f’kull tip ta’ impjieg temporanju. Kie-
net l-għażla tiegħi li nagħmel l-aff arijiet 
hekk. Dak iż-żmien ma ridtx li jkolli 
impjieg permanenti jew sigħat tax-
xogħol fissi. Kont inħobb il-libertà; 
meta kienet tiżreġ ix-xemx, stajt immur 
ngħum minfl ok naħdem. 

TJ: X’jappassjonak? 

MS: Il-mużika. Nismagħha ħafna. 
Indoqq ftit il-batterija iżda minix 
tajjeb biżżejjed biex nissieħeb ma’ 
grupp. Insomma, anke kieku kont 
aħjar, m’għandix biżżejjed ħin biex 
inkun batterista fi grupp. U nħobb 
naqra, kważi m’hemm xejn aħjar minn 
rumanz kriminali tajjeb. 

TJ: Ħsibt li fi l-Pajjiżi Baxxi 
kulħadd iħobb il-futbol.

Inħobbu l-futbol. Nappoġġja l-Ajax ta’ 
Amsterdam. Kont ngħix bieb ma’ bieb 
mal-Istadju Olimpiku ta’ Amsterdam 
meta l-Ajax kienu fl -aħjar tagħhom. 
Rajt il-partiti Ewropej kollha li 
ntlabgħu fl -istadium tagħhom fi l-bidu 
tas-snin sebgħin meta għal tliet darbiet 
wara xulxin, rebħu l-kompetizzjoni 
Ewropea taċ-Champions League.

TJ: Meta sirt membru tal-
KESE?

MS: Għaxar snin ilu. Fl-2010 nħtart 
membru tal-KESE għat-tielet darba.

TJ: Fil-fehma tiegħek, liema 
hija l-iktar sfi da urġenti 
li l-UE għandha bżonn 
tindirizza?

MS: Iż-żieda fl -Ewroxettiċiżmu. Din 
hija theddida reali. Hemm riskju li jekk 
ma jirnexxilniex nopponuha, dak li se 
jibqa’ mill-unifikazzjoni tal-Ewropa 
huwa biss kilometru kwadru ta’ kon-
krit, ħġieġ u azzar viċin iċ-ċentru tal-
belt ta’ Brussell, fi l-memorja ta’ ideal 
li xi darba kien jidher bħala kbir u 
konvinċenti iżda li b’dispjaċir spiċċa 
fl -iskart tal-istorja bħala l-akbar falli-
ment politiku u wieħed li sewa’ ħafna.
 ●

Dalwaqt fi l-KESE 
Struttura Għal Ewropa Aktar B’saħħitha 

Is-Soċjetà Ċivili: imsieħba sħiħa 
fl -Istrateġija Ewropa 2020

L-attività li ser tiġi organizzata fil-
25 ta’ Settembru 2012  ser jiddiskuti 
l-mekkaniżmi li jsaħħu t-tkabbir u 
jiżviluppaw patt Ewropew tat-tkabbir. 
Erbgħa workshops paralleli ser jiddis-
kutu t-twaqqif ta’ qafas koerenti għall-
istrateġija tat-tkabbir tal-UE, ir-rilanċ 
tas-suq uniku, l-irkupru u l-ħolqien 
tal-impjiegi kif ukoll l-innovazzjoni 

fi l-kuntest ta’ tkabbir intelliġenti u sos-
tenibbli. 

Kull wieħed mill-presidenti tal-gruppi 
tal-KESE ser jispjegaw l-fehmiet speċifi ċi 
tagħhom dwar kif l-Ewropa tista’ titpoġġa 
lura fi t-triq tat-tkabbir sostenibbli. Wara, 
panel ta’ livell għoli ser jiddiskuti l-modi 
li bihom jistgħu jiġu mmassimizzati 
l-opportunitajiet ta’ tkabbir li jinħolqu 
mill-istrateġija Ewropa 2020. 

Il-konferenza ser jattendu għaliha 
partijiet interessati nazzjonali u tal-UE, 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fi l-livell 
tal-UE, MEPs, u parlamentari nazzjo-
nali, gvernijiet u amministrazzjonijiet 

tal-Istati Membri, rappreżentanti mis-
soċjetà ċivili nazzjonali u fi l-livell tal-UE, 
awtoritajiet lokali u reġjonali, ċentri ta’ 
rifl essjoni, u personalitajiet li jinfl uwen-
zaw l-opinjoni pubblika.

Waqt il-konferenza, il-KESE u 
l-KESijiet nazzjonali ser iwasslu l-ideat 
tagħhom u jaqsmu fl imkien l-esperjenzi 
u l-prattiki tajbin tagħhom bil-għan li 
jagħtu spinta lill-mekkaniżmi msemmija 
biex nersqu lejn Ewropa sostenibbli u 
kompetittiva. (kf) ●

Trid issir taf aktar? Ikkonsulta l-pro-
gramm tal-avveniment: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
mt.home 

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok 
ikkuntattja: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

IL-PRESIDENZA ĊIPRIJOTTA TAL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Għalhekk irridu nerġgħu nibdew 
mill-bidu nett. Irridu noħolqu viżjoni 
ġdida u approċċ kompletament ġdid. 
Dalwaqt se jkolli l-ewwel laqgħa 
ma’ ministru Ċiprijott biex niddis-
kutu l-aħjar mod kif il-KESE jista’ 
jirreaġixxi għat-talba ta’ konsul-
tazzjoni minn Ċipru. 

KESE Info: Ħafna mill-isfi di li 
qed jiff aċċjaw il-pajjiżi tal-UE 
fi r-reġjun Mediterran jistgħu 
jiġu indirizzati fi l-qafas tal-
politika ta’ koeżjoni tal-UE ...

DD: Il-politika ta’ koeżjoni mhijiex 
biżżejjed. Neħtieġu viżjoni usa’ u 
perspettiva fi t-tul għall-15-20 sena li 
ġejjin, perspettiva li tħaddan ir-reġjun 
kollu kemm hu u mhux biss l-Istati 
Membri tal-UE fi r-reġjun. L-ewwel 
nett, irridu niddefinixxu għanijiet 
ċari għar-reġjun, u mbagħad irridu 

niżguraw li l-politika ta’ koeżjoni 
tappoġġjahom. 

KESE Info: Għadek kif 
ġejt lura mill-konferenza 
dwar l-Istrateġija għar-
Reġjun tal-Baħar Baltiku. 
Taħseb li tista’ tieħu xi 
ispirazzjoni minn uħud mis-
soluzzjonijiet żviluppati 
f’dan il-qafas? 

DD: L-Istrateġija għar-Reġjun tal-
Baħar Baltiku żgur li hija mudell 
għal strateġiji simili. Hija wriet kemm 
jista’ jkun ta’ suċċess approċċ integrat 
għall-kwistjonijiet komuni, approċċ 
li jinvolvi bosta pajjiżi u awtorita-
jiet. Ovvjament huwa impossibbli 
li nirriproduċu s-soluzzjonijiet tal-
Istrateġija għall-Baħar Baltiku hekk 
kif inhuma, imma wħud minnhom 
jipprovdu ispirazzjoni utli. Mil-lat 

ġeopolitiku, l-Istrateġija tipprovdi 
lezzjoni waħda utli: għad li tinkludi 
biss l-Istati Membri tal-UE, ir-
relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja 
huma assolutament kruċjali għas-
suċċess tagħha. 

B’hekk, jekk nixtiequ naraw 
strateġija tal-UE għall-Mediterran li 
tirnexxi, din għandha tlaqqa’ fl imkien 
l-atturi kollha mix-xatt Mediterran: 
il-pajjiżi tal-UE, il-gżejjer, il-pajjiżi 
tal-Afrika ta’ Fuq, it-Turkija, l-Iżrael 
u t-Territorji Palestinjani. (mb)  ●

Is-sit tal-Presidenza Ċiprijotta issa 
qiegħed jaħdem.

Agħfas il-  link biex issib l-aħħar 
aħbari j ie t  dwar  i l -Pres idenza 
Ċiprijotta: www.cy2012.eu 

Il-Presidenza Ċiprijotta talbet lill-
KESE tfassal Opinjoni dwar strateġija 
makroreġjonali għall-Mediterran 
– Il-benefiċċji għall-Istati Membri 
Gżejjer.

Andreas Mavroyiannis, Deputat Ministru għall-
President tal-Aff arijiet Ewropej, Presidenza Ċiprijotta 
tal-Kunsill tal-UE

PUBBLIKAZZJONIJIET ĠODDA TAL-KESE

 ■ Protezzjoni tal-konsumaturi

 ■ Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew matul 
il-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE

Għal iktar informazzjoni żur http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications  ●icatio

Prim Ministru tal-Lussemburgu u 
President tal-Eurogroup, Enzo Moa-
vero Milanesi, Ministru Taljan għall-
Aff arijiet Ewropej, u rappreżentanti ta’ 
livell għoli tal-Kummissjoni Ewropea, 
il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Par-
lament Ewropew. Staffan Nilsson, 
President tal-KESE, fetaħ is-sessjoni 
bi stqarrija fejn appella għal unjoni 
fiskali stabbli u l-introduzzjoni tal-
Eurobonds. Hu enfasizza l-ħtieġa ta’ 
inizjattivi konkreti għall-Istati Mem-
bri bil-għan li jaqsmu r-responsabbil-
tajiet fi skali, sabiex jitbaxxew ir-rati 
tal-interessi fuq id-dejn pubbliku 
tal-pajjiżi li qed jagħmlu sforzi għall-
konsolidazzjoni fi skali. 

Michael Smyth, President tas-
Sezzjoni ECO, ippresieda d-dibattitu, 
u għamilha ċara li fi l-fehma tiegħu qed 
niff aċjaw kriżi ta’ domanda simili għal 
dik li seħħet fi t-tletinijiet u li l-prat-
tika tal-awsterità se twassalna biss 
għar-riċessjoni, art għammiela għall-
populiżmu u l-partiti radikali. Carmelo 
Cedrone u Gerard Dantin, relaturi ta’ 
żewġ opinjonijiet tal-KESE dwar il-
Eurobonds u strumenti simili għal dejn 
kondiviż, u Pedro Augusto Almeida 
Freire, President tal-grupp ta’ studju 
permanenti tal-KESE dwar il-koordi-
nazzjoni tal-politika ekonomika, saħqu 
li l-integrazzjoni hi l-unika soluzzjoni 
possibbli għas-sitwazzjoni attwali. Il-
proposta konkreta fl -Opinjoni tas-Sur 
Cedrone – li diġà ġiet adottata – hija 
li tiġi appoġġjata l-introduzzjoni ta’ 
żewġ tipi ta’ bonds: bonds ta’ stab-
biltà għall-mutwalizzazzjoni tad-
dejn b’responsabbiltajiet kondiviżi, u 
bonds ta’ investiment sabiex jiġi attirat 
kapital mis-superpotenzi ekonomiċi 
emerġenti bħall-Brażil, ir-Russja, 
l-Indja u ċ-Ċina. Is-Sur Dantin qed 
iħejji Opinjoni li  tiddiskuti l-mutwa-
lizzazzjoni tad-dejn fost l-Istati 
Membri. Din ser titressaq għall-vot 
fi s-sessjoni plenarja ta’ Lulju. 

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni 
enfasizza l-importanza tal-ħolqien 
ta’ mekkaniżmu ta’ salvagwardja 
għas-settur finanzjarju fil-livell tal-
UE u li nimxu lejn integrazzjoni fi s-
kali aħjar. Min-naħa tagħha, Sylvie 
Goulard, Membru tal-Parlament 
Ewropew, indikat li l-Kunsill Ewropew 
m’għandux ikun il-qasam politiku 
ewlieni li jindirizza l-kriżi attwali u 
ssuġġeriet li huwa meħtieġ approċċ 
usa’. Jean-Claude Juncker ikkonkluda 
l-konferenza fuq nota ottimista meta 
stieden lill-parteċipanti jimmaġinaw 
kemm kien ikun diffiċli għall-parti 

Li jonqos hija r-rieda politika biex noħorġu mill-kriżi

Sur Cedrone, fl -Opinjoni reċenti tiegħek 
għidt li l-kriżi Ewropea attwali hija aktar 
politika milli ekonomika...

M’għadux possibbli li l-Ewropa jkollha politika mone-
tarja unika u 17-il politika ekonomika u fi nanzjarja. L-UE 
għandha timxi lejn unjoni fi skali u l-ewwel pass f’din id-
direzzjoni huwa l-introduzzjoni ta’ żewġ bonds tal-UE 
komplementari iżda distinti: bonds tal-Unjoni mhux 
kummerċjabbli biex jistabbilizzaw id-dejn u Eurobonds 
għall-irkupru u t-tkabbir.

Dan huwa possibbli?

Dawn il-bonds jistgħu jiksbu mill-ġdid il-fi duċja tal-investituri u jissostitwixxu 
l-awsterità billi jerġgħu jistabbilixxu l-Istat soċjali. Barra minn hekk, il-pjan 
tagħna ma jirrekjedix riforma tat-Trattat jew il-ħolqien ta’ istituzzjonijiet ġodda. 
Jagħmel użu minn strumenti eżistenti tal-UE, bħall-Fond Ewropew tal-Investi-
ment (FEI). L-uniku element nieqes huwa r-rieda politika. (rdr) ●

Martin Siecker: iħobb il-mużika u fanatiku tar-rumanzi kriminali
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Michalis Antoniou, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem

Dimitris Kittenis, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Min Iħaddem

Kostakis Konstantinidis, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Michalis Lytras, 
Membru tal-KESE, 
Grupp ta’ Interessi Varji

Andreas Pavlikkas, 
Membru tal-KESE, 
Grupp tal-Ħaddiema
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